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Resp.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám
svoju spásu.

2008
XI. ročník

DNEŠNÝ ČLOVEK JE NA ZLO
do veľkej miery zvyknutý. Ži-
vot ľudí bez hriechu si ani ne-

vie predstaviť. Na druhej strane však
každý túži po tom, aby bolo zlo zo sveta
odstránené. Nikto nechce, aby ho zlo
poškodzovalo a prekážalo mu. Zlo tu
je, či mu hovoríme
hriech alebo nie.

Kde sa zlo vzalo,
keď ho nikto ne-
chce? Ako odstrá-
niť zlo zo sveta?
Na tieto otázky sa
ťažko hľadá odpo-
veď vo vnútri sveta. Písmo odpovede
prináša, ukazuje zdroj zla a aj jeho
najhorší dôsledok: smrť. Hovorí
o hriechu prvých ľudí, ktorí sa ním
odtrhli od Boha a preto sa pred nimi
a pred celým ľudským pokolením ot-
vorila priepasť bolestnej smrti.

Dosah zla je naozaj až neuveriteľne
veľký. A predstavy, že ho vlastnými
silami – ktoré sú zlom narušené! –
úplne odstránime, sú naivné. Písmo
však o odstránení zla i smrti hovorí,
ale nie je to reč podľa ľudského že-
lania. My sami nie sme premožitelia
zla. Tým je Ježiš, ktorého Pavol na-
zýva novým Adamom. To, čo dokázal
Ježiš, ďaleko prevyšuje to, čo dokázal
hriech prvých ľudí, znásobený o naše
hriechy.

No ako to, že zlo, hriech a smrť sú
stále tu, aj keď ich Ježiš premohol?
Odpoveď je jednoduchá i zložitá zá-
roveň. Ježiš neprináša nápravu sveta
plošne, nasilu pre všetkých. Ježišov
čin záchrany je viazaný na osobnú
vieru. Z Božej strany je všetko pri-

pravené. Ale do
akej miery sa to
premietne do osob-
ného života jedin-
ca, a tým aj do
celej spoločnosti,
záleží na stupni
našej viery, s kto-

rou Božie veci prijmeme a ukotvíme
v našom živote.

Adam Bohu dostatočne neveril.
Ukrižovaný Ježiš ukazuje, že Bohu
sa dá veriť až za prah smrti – a že sa
to vyplatí, že takáto viera vedie sku-
točne k cieľu.

Nemá teda cenu rozmýšľať o tom,
ako sa majú zmeniť tí druhí, ako
prerobiť celý svet. To najväčšie, čo
každý z nás môže urobiť, je čo naj-
plnšie prijať Ježišove slová a jeho
životnú cestu do svojho života. Čím
viac sa presadí v našom živote on,
tým viac sa presadí dobro a teda ži-
vot. A to nie len pre náš prospech,
ale pre prospech všetkých, pre pros-
pech celého sveta.

podľa A. Opatrný: Stůl slova  – pu –

ZBAVME SA ZLA

U

SKK EUR presne

0,50 Sk   € 0,02 0,0166

1 Sk       € 0,03 0,0332

2 Sk       € 0,07 0,0664

5 Sk       € 0,17 0,1660

10 Sk     € 0,33 0,3319

20 Sk     € 0,66 0,6639

50 Sk      € 1,66 1,6597

100 Sk    € 3,32 3,3194

200 Sk    € 6,64 6,6388

500 Sk    € 16,60 16,5970

1 000 Sk € 33,19 33,1939

5 000 Sk € 165,97 165,9696
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V SÚVISLOSTI SO VSTUPOM
Slovenskej republiky do Európ-
skej únie v máji 2004 sa v slo-

venskom jazyku začalo čoraz frekven-
tovanejšie používať slovo euro, ktoré
označuje názov jednotného platidla
v členských štátoch a ktoré plánuje
od 1.1.2009 zaviesť aj Slovenská re-
publika.

Slovo euro bolo kodifikované do
slovenčiny, čo znamená, že sa má
skloňovať. Ide o podstatné meno
stredného rodu zakončené na samo-
hlásku o, skloňujeme ho teda podľa
vzoru mesto.

      euro
     jedn.číslo    mn.číslo

N (kto?, čo?) euro eurá
G (koho?, čoho?) eura eur
D (komu?, čomu?) euru eurám
A (koho?, čo?) euro eurá
L (o kom?, o čom?) eure eurách
I (s kým?, s čím?) eurom eurami

Základné kodifikačné príručky Ja-
zykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV:
Pravidlá slovenského pravopisu (po-
rov. 3. vyd. z r. 2000) a Krátky slovník
slovenského jazyka (porov. 4. vyd. z r.
2003) sú prístupné na internetovej
stránke www.juls.savba.sk cez heslo
Lingvistické zdroje.

Pri bežnej komunikácii, ako aj pri
formálnom styku rozlišujeme medzi
nasledovnými tvarmi:
euro – názov meny; všeobecné pod-

statné meno stredného rodu sklo-

ňované podľa vzoru mesto; píšeme
ho s malým e na začiatku.

EUR – kód platidla vytvorený z prvých
troch písmen názvu podľa normy
ISO 4217; vždy sa píše veľkými
písmenami; tento tvar je ekviva-
lentný pre zápis SKK.
Príklad, ako správne používať (sklo-

ňovať) slovo euro v bežnej reči v po-
rovnaní so slovom koruna:

euro     koruna
jedno euro jedna koruna
dve eurá dve koruny
päť eur päť korún
sto eur sto korún

Pre názornejšiu predstavu prináša-
me vyjadrenie hodnoty mincí a banko-
viek slovenských korún v eurách:

EURO
V SLOVENÈINE

podľa www.euromena.sk



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 19.00 8.15

Nový Ruskov 18.00 7.30
Rómska osada 16.00

nemocnica 16.00 16.00 16.00 16.00
ústav 11.00 11.00 11.00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚM YSLY SV. OMŠÍ

Sv. Kláry, pn . 6.30

Ez 1,2-5.24-28c; Ž  148; M t 17,22-27 11.30 ¤ Zuzana, Jozef, Viera

Plné sú nebo i zem tvojej s lávy. 18.00 † Ján,Františe k,Michal,Pe te r

Ez 2,8-3,4; Ž  119; M t 18,1-5.10.12-14 6.30

11.30 † Anna

18.00 † Tomáš

6.30

Ez 9,1-7; 10.18-22; Ž113; M t 18,15-20 11.30 ¤ víť .Nepoškvr.Srdca PM

Pánova s láva prevyšuje nebes ia. 18.00 † rod. Šoltésova

Sv. M aximi l i ána M árie Kol beho, kň .mč. 6.30

Ez 12,1-12; Ž  78; M t 18,21-19,1 11.30 † Jozef, Barbora

Nezabúdajme na Božie diela. 18.00 ¤ Lukáš

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE 6.30
prikázaný s viatok 11.30 † Michal, Ján

Zjv  11,19a;12,1-6a.10ac;Ž  45;1 Kor 15,20-27a;Lk 1,39-56 16.30 † Milan,Michal,Ire na,Radosl.

Po t vojej pravici,Pane,st ojí krá ľovná ozdobená zlat om. 18.00 ¤ kňaz Jozef

Sv. Štefana Uhorského 7.00

Ez 18,1-10.13b.30-32; Ž  51; M t 19,13-15

Bože, s tvor vo mne srdce čis té. 18.00 † Jozef, Barbora

7.00 † Július, Mária

9.00 † Júlia

10.30

Iz 56,1.6-7; Ž  67; Rim 11,13-15.29-32; M t 15,21-28 17.30 vešpery

18.00 ¤ rod. Leškova

Po    
11. 8.

Ut    
12. 8.

St     
13. 8.

20. nedeľa v období cez rok

Pi     
15. 8.

Št     
14. 8.

Ne    
17. 8. 

So    
16. 8.

Tvoje výroky, Pane, mojim ústam sú s ladš ie ako 

med.
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17.8.2008 7.00 9.00 10.30 18.00
1. čítanie T. Tink A. Potocká M. Bižová

žalm J. Babejová

2. čítanie B. Lešová deti T. Majerská D. Biž

prosby P. Urban J. Karniš B. Dinisová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U
SSSSSOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa druhýkrát:

Miroslav Jakubec a Jana Bogdová
  Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

OZNAMY

1. Bohuznáma venovala na farské
potreby 1.000 Sk. Pán Bohzaplať!

2. Oznam pre birmovancov:
Od septembra začína príprava na
prijatie sv. birmovania. Túto prí-
pravu absolvujú študenti 2. roč-
níka stredných škôl. V piatok 12.
septembra 2008 bude po večer-
nej sv. omši rozdelenie do sku-
pín. Príprava bude trvať do júna
2009, a to stretnutiami 1x za
týždeň. Prosíme birmovancov, aby
„neprešvihli“ tento termín, lebo
po rozdelení do skupín už nebu-
de možné prihlásiť sa!!! K prí-
prave nech pristúpia iba tí, ktorí
majú o túto sviatosť sami osobný
záujem a nie je to iba záujem ich
rodičov alebo starých rodičov.
Veľmi zaváži aj zoznam, na kto-
rom je zaznačená účasť na sv.
omšiach, na ktoré mali prichá-
dzať, ako prváci SŠ.
Podmienky: na prvých stretnutiach
budú preskúšaní zo základných
modlitieb a Božích právd, ktoré
majú vedieť, účasť na mládežníc-
kych sv. omšiach v piatok, prvo-
piatkova sv. zmierenia, pripraviť
si doklad o návšteve hodín nábo-
ženstva za posledné 2 roky
(vysvedčenie alebo potvrdenie od
katechétu).
Bližšie informácie vám budú po-
dané a vysvetlené pri rozdelení do
skupín. (kaplán Jozef)
Pre prvákov SŠ budú bližšie in-
formácie oznámené v septembri.

3. V piatok 15.8. máme prikázaný
sviatok Nanebovzatia Panny Má-
rie. Veriaci je povinný zúčastniť
sa na sv. omši.

4. V piatok, keďže je prikázaný svia-
tok, farská kancelária bude zatvo-
rená. Svoje náležitosti si môžete
vybaviť v pondelok až stredu v
úradných hodinách.

5. Sv. omše vo farskom kostole v
Trebišove v tento deň budú takto:
6.30 – 11.30 – 16.30 – 18.00.
Filiálky: Ruskov o 18,00 a Z.
Hradište o 19,00 hod.

6. Od pondelka 11.8. opäť budú
poludňajšie sv. omše o 11,30 hod.

7. V dňoch 14.8. – 18.8. sa uskutoční
vo Vysokej nad Úhom 38. Púť
radosti pre mladých s témou
Láska nezávidí. Je to stretnutie
mladých od 16 rokov. Program je
rozvrhnutý tak, aby mali možnosť
zažiť spoločenstvo v malých sku-
pinkách, kde spoznajú nových
priateľov z rôznych častí Sloven-
ska (možno aj zahraničia). Môžu
komunikovať o rôznych témach na
spoločných stretnutiach pri pred-
náške, dialógu s hosťom, či sv.
omši, adorácii... Teraz prežívame
rok sv. Pavla, v ktorom sa zamýš-
ľame nad „Hymnom na lásku“ (1
Kor 13, 4). Počas púte sa mladí
učia prežívať slobodu a pravú ra-
dosť, preto je zakázané požívať
alkoholické nápoje a je obmedze-
né fajčenie a mobilné telefóny.
Hostia: Mons. Alojz Tkáč, košický
arcibiskup; o. Marek Iskra, riaditeľ
a duchovný správca Diecézneho
pastoračného centra pre rodinu
Banskobystrickej diecézy; o. Martin
Novotný, kaplán Košice KVP; o.
Jozef Kohút, kaplán UPC Košice;
chlapci z 1. komunity CENACOLO
na Slovensku.
Prihlásiť sa a viac sa dozvedieť
môžete na www.domcek.org.


