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NEŠNÉ EVANJELIUM predsta-
vuje Ježiša ako toho, ktorý má
moc. Ježiš Kristus prišiel na-

praviť to, čo Adam a Eva pokazili.
Hriech prináša do nášho života smrť,
choroby a utrpenie. Boží Syn však
toto všetko zničil tým, že to zobral
na seba a nechal sa pribiť na kríž.

Keď Ježiš Kristus hlása evanje-
lium, sprevádzajú ho zna-
menia a zázraky, ktoré sú
opakom smrti, diablovho
pôsobenia a chorôb. Stá-
va sa, že ľudia vstanú
z mŕtvych, sú uzdravení a
oslobodení z moci diabla.
Toto sú znaky Božieho
kráľovstva a je dobré,
keď sa to deje. Pravdou
totiž je, že niektoré naše
choroby a utrpenia môžu mať pôvod
v hriechu. Dajú sa teda odstrániť. V
prvom rade tým, že si budeme vedo-
mí svojej identity. Ježiš vedel kým
je, aj diabol to vedel o Ježišovi, a
preto sa veľmi bál: „Ty si Boží Svätý!“

A ty, drahý čitateľ, vieš kto si?
Vieš, že si Božím dieťaťom? Ak to
nevieme, máme problém, lebo nevie-

me využiť autoritu, ktorú máme v Je-
žišovi Kristovi. Bez toho neobstojíme
v duchovnom boji. Ježiš všetky svoje
skutky a zázraky robil v moci Ducha
Svätého. Ak budeme mať živú vieru
uvidíme skutočné zázraky – hlavne
obrátenia sa ku Kristovi.

Sú ľudia, ktorí sú posadnutí diab-
lom a potrebujú exorcizmus. A sú

mnohí katolíci, ktorí ma-
jú problémy so zlými
duchmi alkoholizmu, ne-
čistoty, čarodejníctva...
Dlho žijú v hriechu a nič
s tým nerobia. Spolie-
hame sa na ľudových
liečiteľov, psychotroni-
kov a „hádzanie uhlí-
kov“. Okrem toho, že je
to hriech, je to podľa

exorcistov aj veľmi nebezpečné.
Hriechy ľutujeme, vyznávame a diab-
la sa zriekame. Verme v moc evan-
jelia! Povedzme Ježišovi, že chceme,
aby bol našim Pánom a Spasiteľom!
Stretávajme sa s Kristom vo sviatos-
ti pokánia a prijímajme ho v Eucha-
ristii, to je záruka nášho víťazstva!

Mgr. Ján Liška – katechéta

ODKLADOM TOHTO SVIATKU
je záznam evanjelistu sv. Luká-
ša (Lk 2, 22-39), kde sa hovorí:

„Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona
dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeru-
zalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je
napísané v Pánovom zákone: »Všetko
mužského rodu, čo otvára lono matky,
bude zasvätené Pánovi«, a aby obetovali,
ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek
alebo dva holúbky.“ Týmto prikázaním
chcel Boh pripomenúť Židom, že kaž-
dý potomok Adama je od narodenia
poškvrnený hriechom, a chcel v nich
vzbudiť túžbu po duševnom očistení.

Mária teda prišla do jeruzalemské-
ho chrámu so svojím svätým dieťa-
ťom. Na nádvorí chrámu kúpil Jozef
dve hrdličky. Kňaz, oblečený do bie-
leho rúcha s farebným pásom, vyko-
nal predpísané modlitby a obrad očis-
ťovania zakončil požehnaním, ktorým
ich vyhlasoval zasa za čistých.

Po Máriinom očistení nasledovalo
obetovanie Ježiša ako prvorodeného
syna Bohu. To bolo otcovou povin-
nosťou. Tak ako Mária chcela zadosť-
učiniť všetkým predpisom očisťova-
nia pre ženy, aj Jozef chcel splniť
všetky predpisy pre otcov prvorode-
ného. Hoci Jozef nebol skutočným ot-
com Ježiša, predsa vykonával všetky
otcovské práva. Tak ho Boh chcel od-
meniť za práce a starosti, ktoré vyko-
nal pre jeho Syna a ktoré naňho ešte
čakali.

Jozef položil Ježiška kňazovi do
rúk. Ten sa s ním obrátil k svätyni
Najsvätejšieho a vyzdvihol ho k ne-
besiam. Tým bol obetovaný a preto
patril Bohu, od ktorého si ho Jozef
musel vykúpiť piatimi šekelmi. Museli

ich zaplatiť v chrámo-
vých peniazoch. Rím-
ske štátne mince sa
v chráme nesmeli po-
užívať, pretože by sa
tým vraj uznalo cisá-
rovo panstvo nad Bo-
žím chrámom. Preto
bolo na nádvorí mno-
ho peňazomencov, u
ktorých si ľudia vy-
mieňali rímske mince
za chrámové. To sa
však neobišlo bez podvodov, preto ich
Spasiteľ neskôr vyhnal z chrámu. – Keď
kňaz prevzal peniaze, vrátil sväté dieťa
šťastnému Jozefovi, ktorý ho odovzdal
Márii a pomaly odchádzali z chrámu.

Boli ešte na nádvorí chrámu, keď
sa im ktosi postavil do cesty a natia-
hol ruku za dieťaťom. Bol to starec.
Evanjelista sv. Lukáš o tom píše: „V
Jeruzaleme žil vtedy muž menom Sime-
on, človek spravodlivý a nábožný, ktorý
očakával potechu Izraela, a Duch Svätý
bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že
neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.
Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A
keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby
splnili, čo o ňom predpisoval zákon,
vzal ho aj on do náručia a velebil Boha
slovami: »Teraz prepustíš, Pane, svojho
služobníka v pokoji podľa svojho slova,
lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú
si pripravil pred tvárou všetkých náro-
dov: svetlo na osvietenie pohanov a slá-
vu Izraela, tvojho ľudu«“ (Lk 2,25-32).

Na pamiatku slov starca Simeona,
že Ježiš je „svetlo na osvietenie poha-
nov“, svätia sa v tento deň voskové
sviece, ktoré sa volajú „hromničné“,
pretože nábožní ľudia ich zapaľovali
v čase hromobitia a pri nich prosili
Pána Boha o odvrátenie úderu hromu.

          – rm –

OBETOVOBETOVOBETOVOBETOVOBETOVANIE PÁNAANIE PÁNAANIE PÁNAANIE PÁNAANIE PÁNA



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 18.00 18.00 18.00 7.30 9.00

Z.Hradište 17.00 10.30
N. Ruskov 18.00 10.30

5.2.2006 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus N. Tomková M. Švagrovská

2. čítanie K. Balintová J. Hudáček B. Dinisová

prosby H. Magurová P. Lörinc
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6.30
2 Sam 15,13-14.30;16,5-13a; Ž 3; Mk 5,1-20 11.30 ¤ Jozef s rodinou

Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. 18.00 † Michal

Sv. Jána Bosca, kň. 6.30
2 Sam 18,9-10.14b-30-19,3; Ž 86; Mk 5,21-43 11.30 † Ján, Imrich, Zuzana

Skloň sa ku mne, Pane, a vyslyš ma. 18.00 † Milan, Júlia

6.30
2 Sam 24,2.9-17; Ž 32; Mk 6,1-6 11.30 † František

Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu. 18.00 ¤ Emília s rodinou

Obetovanie Pána 6.30
Mal 3,1-4; Ž 24; Lk 2,22-40 11.30 † Ján, Mária

Príď, Pane, do svojho svätého chrámu. 18.00 † Jozef

Sv. Blažeja,bs.mč., sv. Oskára,bs. 6.30
Sir 47,2-13; Ž 18; Mk 6,14-29 11.30 † mŕtvi členovia BSJ

Velebím ťa, Bože, ty moja spása. 18.00 † Imrich, Milan

Fatimská sobota 6.30 † mŕtvi členovia ruž.bratstva

1 Kr 3,4-13; Ž 119; Mk 6,30-34

Nauč ma, Pane, svoje ustanovenia. 18.00 ¤ Juraj a Milan s rodinami

7.30 ¤ Agáta s rodinou

9.00 † Michal, Štefan

10.30

18.00 ¤ Veronika, Matej, Anna a rod.

Ne        
5. 2. 

So       
4. 2.

Jób 7,1-4.6-7; Ž 147; 1 Kor 9,16-23; Mk 1,29-39

5. nedeľa v období cez rok

Po         
30. 1.

Ut       
31. 1.

St         
1. 2.

Pi          
3. 2.

Št        
2. 2.

Sväté omše – kaplnky
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Nemocnica Po, St, Pi, Ne o 16.00 – Ústav Ut, Št, So o 11.00

OOOOOZNAMYZNAMYZNAMYZNAMYZNAMY

1. Bohuznámi venovali na kostolné
potreby 3x1 000 a 800 Sk. Srdečné
Pán Boh zaplať!

2. V tomto týždni máme prvý piatok
v mesiaci. Pred každou sv. om-
šou, okrem piatku, sa bude vy-
sluhovať sv. zmierenia pred obe-
dom a večer. Prosíme, aby ste
toto usmernenie rešpektovali.
Vysluhovanie sv. zmierenia na
filiálkach:
Vojčice: pondelok od 16.30
Ruskov: štvrtok od 17.00
Hradište: štvrtok od 16.30

3. Deti a mládež pozývame k sv.
zmierenia v utorok od 17.00 hod.

4. Návšteva chorých v tomto týždni
bude vo štvrtok. Nahláste ich v
sakristii.

5. Vyloženie sv. oltárnej bude v pia-
tok, záver poklony 17.45.

6. Začiatok fatimskej soboty bude
o 6.30, a to rannými chválami, ru-
žencom, sv. omšou. Začiatok fa-
timskej soboty vo Vojčiciach bude
o 7.30 hod.

7. Vo štvrtok máme sviatok Hrom-
níc, požehnanie sviečok bude pri
sv. omšiach o 11.30 a 16.30 hod.
Doneste si sviečky (hromničky).
Podobne bude požehnanie sviečok
aj na filiálkach.

8. O týždeň v nedeľu 5. 2. bude
zbierka na kňazský domov.

9. V piatok 3. 2. 2006 organizujeme
spoločnú farskú lyžovačku. Pozý-
vame rodiny, mládež, aby tento
deň prežili na svahu. Tí, ktorí má-
te záujem, prihláste sa v sakris-
tii. Pôjde sa na Drienicu, odchod
ráno 7.15, doprava autami.

10. V piatok pozývame na stretnutie
birmovancov prvých ročníkov
stredných škôl. Začíname sv. om-
šou o 18.00 hod. Upozorňujme
mladých, ktorí v tomto roku
prijmu sv. birmovania, aby si

V piatok bude adorácia, začiatok po sv. omši o 11.30, záver o 17.45.

ZZZZZOOOOO     zzzzz¡¡¡¡¡ IIIIIVOTVOTVOTVOTVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI

V sobotu 21. 1. sviatosť
krstu prijal Denis Romančák.
Vítame ho v našom spolo-
čenstve. Nech je rodičom na radosť
a svetu na osoh.

plnili svoje povinnosti (účasť na
sv. omšiach, stretnutia s kate-
chétom).
Achtung! Uwaga! Attention! V
piatok sa bude robiť prezenčka!
Neúčasť je potrebné doložiť
ospravedlnenkou! Kapl. Juraj

11. Dňa 24.1.2006 bolo zasadanie
farskej a ekonomickej rady. Prero-
kovali sa na ňom tieto otázky:
1. Kamenný obetný stôl pre náš
kostol. Farská rada do ďalšieho
výberového kola posunula 2 návr-
hy. Odporučila, aby sa urobili
modely návrhov.
2. Riešila sa otázka nájmu pôdy
s perspektívou využiť 10 ha na
projekt získavania obnoviteľných
zdrojov energie.
3. V bode „Rôzne“ farská rada
odporučila, aby sa v tomto roku
urobil prístupový chodník k fare
vedľa orlovne a vymenili vchodové
dvere.

12. V kancelárii farského úradu je
možné zakúpiť hudobné CD spe-
váckeho zboru Joachan farnosti
Veľké Ozorovce s názvom Za noci
hlbokej. Cena 150 Sk.

13. Občianske združenie „Svetlo živo-
ta“ na základe schválenia VUC
v Košiciach pod číslom B/2005/
06633 zo dňa 14.12.2005 a po sú-
hlase dekana, vyhlasuje verejnú
zbierku na projekty tohto združe-
nia. Na túto zbierku je vyhradená
pokladňa, ktorá je umiestnená
v kostole tak, ako to bolo v
prípade zbierky „Vianočný dar“.
Srdečne Pán Boh zaplať za vaše
dary!


