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Resp.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
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STAROZÁKONNÉ KŇAZSTVO I.

KŇAZ A KŇAZSTVO PATRIA
v podstate ku každému nábožen-
stvu a stretávame sa s nimi viac-

menej vo všetkých kultúrach. Svet ob-
klopujúci Bibliu podáva o tom dostatok
informácií. Staré orientálne národy –
Sumeri, Akadi, Peržania, Chetiti či
Egypťania – spájali funkciu kňaza s fun-
kciou panovníka, kniežaťa. V dobe pat-
riarchov neexistovalo kňazstvo ako sa-
mostatný stav. Prinášanie obiet a kult
riadil náčelník kmeňa alebo otec rodiny.
Pri vzniku izraelského kňazského stavu
zohral istú úlohu pobyt v Egypte, kde sa
Izraeliti stretli s kňazskými vrstvami.

Hebrejsky sa kňaz povie „kohen“. Ety-
mologický význam tohto slova je nejas-
ný (na rozdiel od gréckeho presbyter –
starší, predstavený). Najčastejšie sa
prekladá ako „ten, ktorý stojí pred
Bohom“. Na začiatku izraelských dejín
boli pravdepodobne hlavy rodín súčasne
kňazmi a po rozdelení krajiny boli kňazi
ustanovovaní pri určitých príležitos-
tiach, ako to bolo v Michovom prípade
v Knihe Sudcov (Sdc 17,5). Kňazstvo ne-
bolo v Izraeli povolanie, ale úrad. Kňaz
bol do úradu uvedený tým, že do jeho
rúk bola vložená obeť (Ex 29,24). Vkla-
danie rúk a pomazanie olejom patrí k
poexilovému rituálu. SZ nepoznal kňaz-
ské svätenie. Prvým vykonávaním kňaz-
ského úradu vstúpil nový kňaz do
úradu.

Zasvätenie kňazov (Lv 21, 6) zname-
nalo, že patria do sakrálneho rádu, teda
bohoslužbe, a tak sa museli vzdať všet-
kého, čo poškvrňovalo. Pre kňazov boli
určené zvláštne predpisy pre očisťova-
nie, zákaz účasti na pohreboch atď.

ROK KÒAZOV

aby on riadil jej životné kroky. Uveriť
Bohu znamená dôverovať mu, že on
má pripravený pre každého človeka
dokonalejší plán realizácie kresťan-
ského povolania, aký by „vymyslel“.

Blahoslavená sestra Zdenka Še-
lingová, rodáčka z Oravy, veľmi často
vo chvíľach pochybností viery a búr-
kach života, kedy nechápala, prečo
jej život sa odvíja práve týmto sme-

rom, si vzbudzo-
val úkony viery
slovami: „Za
mrakmi sa ukrýva
moje milované Sln-
ko.“ Tým chcela
povedať, že za
všetkými udalos-
ťami v jej živote
sa ukrýva Boh,
ktorý nevyhovie
našim predsta-
vám o živote len
preto, lebo má

pre nás pripravené väčšie dobrá a
nášmu životu chce dať väčšiu hod-
notu.

Uveriť naplno znamená naplno
zveriť mu svoj život, svoju súčasnosť
i budúcnosť, svoju mladosť i staro-
bu, radosti i starosti, s telom a du-
šou túžiť patriť Bohu a jeho vôľu pri-
jať za svoju.       n

Jozef Gnip, farár

splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1, 45).
Pre túto vieru ju budú blahoslaviť
všetky pokolenia. Cez celý jej život až
po poslednú skúšku, keď jej syn
Ježiš zomrel na kríži, jej viera neza-
kolísala. Mária neprestala veriť, že
Božie slovo „sa splní “. Preto Cirkev
uctieva v Márii najrýdzejšie uskutoč-
nenie viery” (KKC 148-149).

Pre Máriinu vieru ju dnes oslavu-
jeme ako vzor kresťanskej viery, lebo
pozoruhodným spôsobom uverila Bo-
hu a dala sa mu celkom k dispozícii,

Kňaz bol určený
pre službu v urči-
tej svätyni, bol
v podstate stráž-
com svätyne.
Osud izraelského
kňazstva bol spo-
jený s osudom
svätyne. Povin-
nosťou kňazov
bolo vyučovať tó-
ru príslušníkov

kmeňov a predovšetkým prinášať obety.
Kňazi vystupovali ako prostredníci
medzi Jahvem a ľuďmi.

Kňazstvo v Izraeli sa spája predovšet-
kým s rodinou Áronovcov. Existovala
však aj kňazská rodina Héliho (1 Sam 2,
27), alebo Sadokovcov (2 Sam 8, 17; 15,
24).

Najmä v dobe po babylonskom zajatí
význam kňazstva vzrástol, aj preto, že
postupne vymizli proroci. Kňazi teda ne-
mali za úlohu prinášať len obety ale
často tiež vyslovovali Božie rozsudky.
V tej dobe došlo tiež k hierarchickému
odstupňovaniu (veľkňaz – leviti – kňazské
hodnosti). Je potrebné zdôrazniť, že po-
exilovú výstavbu Jeruzalema viedli pre-
dovšetkým kňazi. Vo vznikajúcom chrá-
movom štáte prevzali dôležité politické
a správne úlohy (funkcie).

Z neskorších kníh SZ (Neh) vieme, že
kňazstvo (kňazi, leviti) bolo rozdelené do
24 tried či hodností. K tomuto definitív-
nemu rozdeleniu došlo pravdepodobne
za Nehemiáša. Je zaujímavé, že kum-
ránska obec chápala seba samu ako
kňazskú obec, napriek neexistencii
chrámu, pričom prevzala mnoho chrá-
mových hodností.

Správnym pochopením starozákon-
ného kňazstva lepšie pochopíme kňaz-
stvo Ježiša Krista a úlohu a poslanie
kňazov v súčasnosti.  – bl –

PANNA MÁRIA USKUTOČŇUJE
poslušnosť viery najdokonalej-
ším spôsobom. Vo viere prijíma

zvesť a prisľúbenie, ktoré jej prinie-
sol anjel Gabriel, lebo verí, že „Bohu
nič nie je nemožné“ (Lk 1, 37), a dáva
svoj súhlas: „Hľa, služobnica Pána,
nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk
1, 38). Alžbeta ju pozdravila slovami:
„Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa

NANEBOVZATÁ
PANNA MÁRIA
– VZOR NAŠEJ VIERY



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 19.00 10.30

Nový Ruskov 18.00 9.00
Rómska osada 16.00

nemocnica 16.00 16.00 16.00
ústav 11.00 11.00 11.00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Sdc 2,11-19; Ž 106; Mt 19,16-22 6.30

11.30 † Ján, Michal, Mária

18.00 † Veronika, Jozef

Sdc 6,11-24a; Ž 85; Mt 19,23-30 6.30
11.30 ¤ Helena, Helena

18.00 ¤ Ján

Sv. Jána Eudes, kň. 6.30
Sdc 9,6-15; Ž 21; Mt 20,1-16 11.30 † Michal

Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje. 18.00 † Helena

Sv. Bernarda, op. uč. 6.30
Sdc 11,29-39a; Ž 40; Mt 22,1-14          Hľa, 11.30 † Pavel

prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. 18.00 † Ondrej

Sv. Pia X., pp. 6.30
Rút 1,1-6.14b-16.22; Ž 146; Mt 22,34-40 11.30 † Peter

Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. 18.00 † Juraj, Mária

Panny Márie Kráľovnej 7.00 † Július, Mária

Iz 9,1-3,5-6; Ž 113; Lk 1,26-38

Pánovo meno chváľme, zvelebujme. 18.00 † Gabriela, Erika

7.00 † Štefan, Štefan, Júlia

9.00 ¤ Mária a Andrej

10.30
17.30 vešpery

18.00 ¤ prvoprijímajúce deti

Št       
20. 8. 

Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.

Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim 

svätým.

So       
22. 8.

Ne      
23. 8.

Pi         
21. 8.

21. nedeľa v období cez rok

Joz 24,1-2a.15-17.18b; Ž 34; Ef 5,21-32; Jn 6,60-

69

Po        
17. 8.

Ut       
18. 8.

St        
19. 8.
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23.8.2009 7.00 9.00 10.30 18.00
1. čítanie B. Lešová T. Majerská M. Bižová

žalm J. Obrin

2. čítanie T. Tink deti A. Potocká D. Biž

prosby P. Urban J. Karniš B. Dinisová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

SSSSSOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Marek Davala a Tatiana Šebeöková

Ohlasujú sa druhýkrát:
Miloš Strelec a Ing. Katarína Dzubáková

Peter Lőrinc a Eva Krišková
Martin Tobiáš a Martina Tothová

Ohlasujú sa prvýkrát:
Milan Koscelanský a Mgr. Mária Mantičová

Martin Mucha a Adriana Veľká
Ján Sokol a Alena Iľková

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

na farskom úrade.

1. V sakristii si môžete zakúpiť kni-
hu bývalého dekana PhDr. Dron-
zeka, ktorú napísal s kolektívom:
Apoštol Pavol, včera, dnes a zaj-
tra. Cena 2,50 €.

2. Opäť pokračujú pravidelné po-
ludňajšie omše so začiatkom
11.30 hod.

3. Sv. Otec Benedikt XVI. zavíta v
rámci pastoračnej návštevy do
Čiech, a to 27.9. do Brna a 28.9.
do Starej Boleslavi. Kto sa chce
zúčastniť jeho návštevy nech sa v
tomto týždni prihlási v sakristii.
Podrobnejšie informácie nájdete
na internetovej adrese:
www.navstevapapeze.cz
www.biskupstvi.cz/papezvbrne
a na nástenke.

4. V utorok 18. augusta v celej
farnosti bude celodenná poklona
pred vystavenou Sviatosťou oltár-
nou v rámci arcidiecéznej poklo-
ny. Vo farskom kostole začne ráno
o 7.00 hod. a vo filiálnom kostole
o 9.00 hod. Ukončenie poklony sa
uskutoční slávnostným požehna-
ním 15 minút pred sv. omšou
a obetujeme ju za požehnané mi-
sie.

5. Vo filiálnom kostole Nový Ruskov,
ktorý spravujeme, bude v nedeľu
odpustová slávnosť Panny Márie
Kráľovnej, ktorej bude predsedať
vdp. Adrián Pruša, novokňaz.

6. Škriatok 2009, druhý turnus od
17. – 22. augusta 2009, sa začína
v pondelok v Brehove pod vedením
kaplána Adriána a animátorov.
Podporujme ich modlitbami, aby
tábor splnil svoju úlohu.

7. Na slávnosť Nanebovzatej Panny
Márie vám oznamujeme, že od 3.
do 11. októbra 2009 budú
v našej farnosti ľudové misie,
ktoré realizujú pátri redemptoristi
z Kongregácie najsvätejšieho Vy-

ZZZZZOOOOO     zzzzz¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V sobotu 8. 8. si sviatosť

manželstva vyslúžili Martin
Hura a Martina Farkašová,
Ľubomír Vaľo a Lucia Kapalková.  Na
spoločnej ceste životom im prajeme

veľa Božieho požehnania.
V sobotu 8. 8. sviatosť krstu
prijal  Samuel Moroz. Vítame

ho v našom spoločenstve. Nech je
rodičom na radosť a svetu na osoh.

kupiteľa, pod vedením ThLic. Ing.
Michala Zamkovského, CSaR.
Preto prosíme všetkých, aby sme
začali s prípravou a modliť sa na
tento úmysel, aby priniesli bohatú
duchovnú úrodu v našich
srdciach. Zvlášť vyzývame chorých
a trpiacich, aby obetovali svoje
utrpenie a kríže za ich plodný
priebeh.


