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Resp.: Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás.
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POZNÁTE PRÍSLOVIE „Sýty hlad-
nému neverí“? Žiaľ je to aj prav-
da. Človek západného sveta

ťažko dokáže pochopiť ľudí žijúcich na
východe, či v krajinách tretieho sveta.
Pozeráme televízor a vnímame mnohé
dokumentárne filmy akoby to bola iba
rozprávka a nie skutočnosť. Nevieme,
čo to znamená byť hladný, a preto tiež
nevieme, čo je to dosýta sa najesť.

V našom namyslenom a uponáh-
ľanom svete si myslíme, že technika

DOKÁZ¡EŠ TO

POCHOPIT¡?
Adrian Pruša, kaplán

ľať, že mám právo zhromažďovať
všetko vlastníctvo len pre seba. Roz-
deliť sa dokážem iba vtedy, ak sa na
svet a ľudí okolo mňa dokážem poze-
rať s novými očami a čistým srdcom.
Potom sa na druhého dokážem poze-
rať už nie ako na protivníka, ale ako
na toho, s ktorým máme spoločného
Nebeského Otca a spája nás láska
ku Kristovi, Božiemu Synovi.

Až vtedy pochopím a spoznám, že
to čo mám, to čím som, som nedos-

tal preto, aby som
si čo najviac užil,
ako to prezentujú
mnohé reklamy,
ale aby som tým
poslúžil čo najväč-
šiemu počtu ľudí.
Matka Tereza ho-

vorí: „Človek len to bude mať, s čím sa
podelí alebo to čo rozdá, či obetuje, mu
ostane.“ Naša známa speváčka
Marika Gombitová vo svojej pesničke
spieva „nestratíš, ak dáš, vyber si viac
je dať, sprav to raz, nestratíš, viac je
dať, spoznáš to sám.“

Tento zázrak rozmnoženia chlebov
môžem zažiť aj ja vo svojom živote,
vo svojej rodine, na svojom praco-
visku, vo svojom srdci. Obetujme Bo-
hu to, čo chceme, aby nám On
svojou milosťou rozmnožil a zúročil
aj pre náš život večný.   n

nám dá odpoveď na všetky problémy,
a preto si nevážime nezištné skutky
a gestá. Keď vidíme ľudí, ktorí hladu-
jú, a sú ich celé zástupy, nie zo
svojej ľahostajnosti a vypočítavosti,
ktorí živoria pod hranicou životného
minima, ktorí strácajú svoju ľudskosť
a zmysel života, máme sa sami seba
pýtať: Som ochotný dať k dispozícii
svojich päť chlebov a dve ryby? Mám
odvahu ich stratiť a odovzdať Bohu,
aby celé ľudstvo mohlo žiť?

Toto gesto nemôžem uskutočniť
dovtedy, kým si neprestanem namýš-

VHODNÉ A NEVHODNÉ OBLEÈENIE

ZNOVU TU MÁME HORÚCE LETO a
opäť vznikajú otázky o vhodnosti a
nevhodnosti oblečenia v chráme. Tu

je niekoľko myšlienok na túto tému:
STARÝ ZÁKON

Keď Pán Boh stvoril Adama a Evu,
boli nahí a nehanbili sa jeden pred
druhým, lebo čistému je všetko čisté. Po
spáchaní dedičného hriechu
sa prvým ľuďom naozaj
otvorili oči a oni spoznali, že
sú nahí. Zošili figové listy a
urobili si zásterky. Hoci ako
prvá sa dala na hriech zviesť
Eva, Pán Boh volá na zodpo-
vednosť Adama, ako hlavu.
Pred Bohom neobstoja
výhovorky, každý je zodpo-
vedný za svoje konanie.
Dnes mnohí argumentujú
tým, že aj Adam a Eva boli
v raji nahí a nevadilo im to.
Áno, ale to bolo iba pred spá-
chaním hriechu.
NOVÝ ZÁKON

„Neviete, že vaše telo je
chrámom Ducha Svätého, ktorý
je vo vás? (1 Kor 6, 19). Kto by teda Boží
chrám zničil, toho Boh zničí.“ (1 Kor 3,17).

„Počuli ste, že bolo povedané: »Nescu-
dzoložíš!« No ja vám hovorím: Každý, kto
na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzo-
ložil vo svojom srdci.“ (Mt 5,27-28). A čo
ak sama žena vyprovokuje žiadostivé po-
hľady u mužov svojím vyzývavým oble-
čením? To, čo platí pre ženy, rovnako
platí aj pre mužov.

Niektorí si obhajujú svoje oblečenie aj
takto: „Ja si myslím, že moje oblečenie
ešte nie je hriešne.“ Tu sa nemôžeme
riadiť iba subjektívnymi názormi, ale
treba sa opýtať napríklad takto: „Či by
sa takto obliekla Panna Mária? Čo by mi
na to povedal Pán Ježiš?“

Posvätná kongregácia koncilov v Ríme

vydala 12.1.1930 na sviatok Sv. Rodiny
presné inštrukcie ohľadom ženskej
módy. Uvádza sa tam: „Šaty, zvlášť diev-
čenské, musia siahať pod. kolená, po lakte,
zakrývajú prsia a chrbát, telo nesmie pri
oblečení presvitať a šaty nemajú byť nepri-
merane tesné. Telocvičný úbor môžu diev-
čatá používať iba v telocvičniach a nesmú v

ňom vystupovať na verejnosť.“
(Reginald Dacík – Morálka,
pozn. 29, s. 370.)

Pius XII.: „Keby kresťanky
mali tušenie o pokušeniach a
pádoch. ktoré spôsobujú svo-
jím odevom, zhrozili by sa nad
svojou zodpovednosťou... Nevi-
díte, že existuje hranica. ktorú
móda nesmie prekročiť, pretože
inak sa stáva skazou pre vlast-
nú dušu i pre duše iných?“

Ján Pavol II. napísal, že
obnažené ľudské telo má
funkciu daru pre konkrétnu
osobu – v manželstve.

V Katechizme Katolíckej
cirkvi sa píše: „Aby sa veriaci
náležite pripravili na prijatie

sviatosti Eucharistie, majú zachovať pôst
predpísaný v ich Cirkvi. Vonkajší postoj
(pohyby, odev) má vyjadrovať úctu, sláv-
nostný ráz a radosť tejto chvíle, keď sa
Kristus stáva našim hosťom.“ (Čl. 1387).

„Čistota si vyžaduje cudnosť, ktorá je
integrálnou súčasťou miernosti. Cudnosť
chráni intimitu osoby. Znamená odmietať
odhaľovanie toho, čo má zostať skryté. Je
zameraná na čistotu a svedčí o jej chúlosti-
vosti. Usmerňuje pohľady a gestá v súlade
s dôstojnosťou osôb a vzťahu, ktorý ich
spája.“ (Čl. 2521). V prípade nevhodné-
ho oblečenia kňaz môže odoprieť rozhre-
šenie pri sv. spovedi a sv. prijímanie.

Pritom si máme uvedomiť, že Pán
Boh je prítomný nielen v chráme, ale aj
na ulici, v škole, v zamestnaní...   n

Upozornenie pred
bazilikou Sv. Petra v Ríme
na nedovolené oblečenie



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18.00 9.00

Nový Ruskov 18.00 10.30
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 ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Sv. Gorazda a spoločníkov 6.30 † Božena

Ex 32,15-24.30-34; Ž 106; Mt 13,31-35

Oslavujte Pána, lebo je dobrý. 18.00 † Ján

6.30
Ex 33,7-11; 34,5b-9,28; Ž 103; Mt 13,36-43

Milostivý a milosrdný je Pán.

Sv. Marty 6.30
1 Jn 4,7-16; Ž 34; Jn 11,19-27

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. 18.00 † Ján, Mária, Andrej

6.30
Ex 40,16-21.34-38; Ž 84; Mt 13,47-53

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov. 18.00 ¤ bohuznámy

Sv. Ignáca z Loyoly, kň. 6.30
Lv 23,1.4-11.15-16.27-37; Ž 81; Mt 13,54-58

Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha. 18.00 † Anna 

Sv.Alfonza Márie de'Liguori,bs.uč. 7.00 † zosnulí členovia RB

Lv 25,1.8-17; Ž 67; Mt 14,1-12

Velebte Pána, všetky národy. 18.00 † Júlia

7.00 ¤ Jozef s rod.

9.00 † Pavol

10.30
17.30 adorácia

18.00 † Michal

† Zuzana, Michal, Pavol, Cilna, 

Leolina
18.00

Po        
27. 7.

Ut       
28. 7.

18. nedeľa v období cez rok

Ex 16,2-4.12-15; Ž 78;  Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35

St        
29. 7.

Št       
30. 7. 

So       
1. 8.

Ne      
2. 8.

Pi         
31. 7.
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2.8.2009 7.00 9.00 10.30 18.00
1. čítanie T. Tink A. Potocká D. Biž

žalm J. Babejová

2. čítanie P. Urban deti J. Karniš B. Dinisová

prosby B. Lešová T. Majerská M. Bižová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

SSSSSOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Peter Molnár a  Henrieta Luteránová

Ohlasujú sa druhýkrát:
Ľubomír Vaľo a Lucia Kapalková

Ohlasujú sa prvýkrát:
Pavol Kostrub a Mgr. Lucia Nízka

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.

1. Počas posledného júlového týž-
dňa a prvého augustového týždňa
t.j. 27.7. – 7.8. 2009 obedňajšie
sv. omše nebudú.

2. Fatimská sobota je 1. augusta a
prvý piatok 7. augusta. Sv. omša
začína o 7.00 hod.

3. Sv. zmierenia: V Trebišove vyslu-
hujeme počas celého týždňa, kaž-
dý deň ráno od 6.00 hod. a večer
od 17.30 hod. S tým, že 5 minút
pred sv. omšou ukončíme spove-
danie a podľa potreby pokračuje-
me aj po sv. omši.

4. Povzbudzujeme deti, žiakov, štu-
dentov, aby počas školských
prázdnin využili tento čas na po-
krok v duchovnom živote. Častej-
šie prichádzali na slávenie Eu-
charistie v týždni ako počas škol-
ského roka a venovali sa vo
väčšej miere rozhovoru a spolo-
čenstvu s Bohom.

5. Taktiež povzbudzujeme miniš-
trantov, prípadne aj nových kandi-
dátov na miništrovanie, aby pri-
chádzali posluhovať pri Pánovom
oltári aj počas prázdnin, aby to
neboli prázdne dni, ale naplnené
službou Pánovi.

ZZZZZOOOOO     zzzzz¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI

V sobotu 18.7. si sviatosť
manželstva vyslúžili Jan Bal-
cařík a Lucia Džuganová.  Na
spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.

V sobotu 18.7. sviatosť krstu
prijali  Adam Rusnák, Vanesa
Fehérová, Vasil Kudrec. Víta-

me ich v našom spoločenstve. Nech
sú rodičom na radosť a svetu na
osoh.

Niet sa čo čudovať, že ľudia, ktorí
boli svedkami zázraku rozmnoženia
chlebov, chceli Ježiša urobiť kráľom.
Veď svojou mocou ich mohol zachrániť
od pozemského útlaku a vždy im dať
jedlo, keď ho budú potrebovať. To je
vec! Herodes im také čosi nemohol
nikdy sľúbiť, ani Rimania.

Ježiš však odmietol ich snahu. Ne-
mal záujem stať sa pozemským kráľom.
Ježiš im chcel namiesto toho dať niečo
oveľa väčšie. Chce sa  o svoj život po-
deliť s hriešnym ľudstvom. Chce naše
srdce premeniť na svoje. V Eucharistii
nás pozýva, aby sme našli život v jeho
tele a krvi.

Čo očakávaš, keď sa blížiš k Pánov-
mu stolu – uzdravenie, odpustenie,
pokoj, odpočinok? Toto všetko je sú-
časťou daru Eucharistie, no Boh má
náročnejší a väčší program: zjednotenie
s Kristom. Rovnako ako telesný pokrm
obnovuje našu stratenú energiu, aj Eu-
charistia nás posilňuje v láske a zjavuje
Božiu moc a milosrdenstvo – a robí to
osobným, veľmi intímnym spôsobom.

Ježiš ťa chce posilniť, aby si týmto
svetom kráčal s rovnakou dôverou a
mocou, akú mal on. Vyzýva ťa dnes a
denne: „Zodvihni svoj zrak! Dovoľ, aby
ťa moje telo a krv premenili! Je toho
veľmi veľa, čo chcem tvojím prostred-
níctvom urobiť!“     www.cssr.sk/slovo

ZAMYSLENIE


