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BOH A ČLOVEK PATRIA
tajomným spôsobom k sebe!
Práve nedávno slávené vianoč-

né sviatky nám tento obraz výrazne
pripomínajú. Na túžbu človeka „byť
ako Boh“, ktorá končí nahotou a
schovávaním sa pred Stvoriteľom,
odpovedá Boh úžasným až neuve-
riteľným vstupom do „nášho“ sveta.
Pre človeka hriešneho a svoj stav si
uvedomujúceho, môže pochopenie
tohto faktu viesť k podobnému
postoju, aký vidíme u prvých ľudí.

Schováva sa! Necíti sa na to, aby bol
partnerom pre rozhovor s Bohom,
partnerom pre uskutočnenie jeho
diela. V milosti, ktorej sa mu dostalo
vidí, aký je Boh, že je svätý a v tejto
milosti si uvedomuje, že sväté dielo
nemôže uskutočňovať nesvätý nástroj.
Nie žeby sa o to v nerozumnosti
nemohol pokúsiť – túto opovážlivosť
vidíme dnes a denne. Človek otvorený
Bohu poznáva, že sám zo seba na to
nemá. A tak výhrada proroka „veď som
človek nečistých pier“ nie je ničím

iným než pravdivým a pokorným
vyjadrením aktuálneho stavu človeka.
Aj keď tento človek napriek všetkému
je ochotný Bohu slúžiť. Táto chvíľa
deklarovanej neschopnosti sa stáva
momentom premeny. Boh je už raz
taký. Je verný, nemení svoje zámery
kvôli „maličkosti“, je to Boh, ktorý vidí
možnosti človeka a počíta s ním vo
svojom diele, navzdory jeho hrieš-
nosti. Pre Neho totiž nesvätosť
človeka nie je neprekonateľnou pre-
kážkou a nechce nás spasiť bez nás.
Potrebuje našu otvorenosť a priz-
nanie si stavu, v ktorom sa nachá-
dzame. Boh a človek patria tajomným
spôsobom k sebe a Boh na po-
kračovaní tohto vzťahu trvá. Stále si
povoláva nových prorokov – teda tých,
ktorí sú ochotní vidieť (prorok =
vidiaci) a sú pripravení prijať Božie
poslanie k ľudu „nečistých pier“. Boh
chce, aby aj tento ľud mohol byť jeho
milosťou očistený a stal sa tak
schopným žiť znovu v spoločenstve s
Ním a vydávať svedectvo o Božej
svätosti, na ktorej vďaka Jeho láske
smie mať účasť. Veď jediný je svätý
len Boh a človek sa stáva svätým nie
svojou dokonalosťou (je to vždy iba
klam – nevidieť hriech), ale tým že sa
nechá očistiť samotným Bohom. Veď
Boh sa stal človekom, aby sme my
mohli byť Božími deťmi.

Meditácia na text – Marek 7, 24-30
Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín
Týru a Sidonu. Vošiel do jedného
domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom
vedel, ale nemohol sa utajiť. Lebo len
čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej
dcéra bola posadnutá nečistým
duchom, prišla a hodila sa mu k
nohám.  Žena bola Grékyňa, rodom
Sýrofeničanka. A prosila ho, aby
vyhnal zlého ducha z jej dcéry.  On jej
povedal: „Nechaj, nech sa najprv
nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať
chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ Ale
ona mu odvetila: „Pane, aj šteňatá jedia
pod stolom odrobinky po deťoch.“  On
jej povedal: „Pre tieto slová choď, zlý
duch vyšiel z tvojej dcéry.“ A keď
prišla domov, našla dievča ležať na
posteli; a zlý duch bol preč.

Meditácia
Nie je tajomstvom, že v mnohých
starovekých kultúrach – vrátane Iz-
raela – boli ženy pokladané za
menejcenné. Ale to nie je Boží
pohľad na ženy a dnešné evanjelium
to evidentne potvrdzuje. Sýrofeni-
čanka, ktorá prosila u Pána za svoju
dcéru, je jednou z mnohých biblic-
kých žien, ktoré prejavili neuveri-
teľnú vieru a prijali od Pána úžasné
požehnanie. Ďalšie dve ženy-pohan-
ky, ktoré vyčnievali z radu, sú
Rachab, prostitútka z Jericha, ktorá
pomohla Židom v predvečer bitky, a
Rút, Moabka, ktorá preukázala veľkú
vieru v Boha a oddanosť svojej
židovskej svokre.

Aj keď Ježiš veľmi jasne dával
najavo, že prišiel kvôli Židom –
pohania sa objavujú neskôr, až v
Skutkoch apoštolov –, Grékyňa v
dnešnom čítaní aj naďalej oroduje
za svoju dcérku. Jeho počiatočné

odmietnutie ju neodradilo. Naopak,
zopakovala svoju prosbu a nanovo
vyznala svoju vieru v Ježišovu uzdra-
vujúcu moc. Opätovne odmietnutá
pokračovala vo svojej prosbe s
plachou vytrvalosťou: „Aj šteňatá
jedia pod stolom odrobinky po
deťoch“ (Mk 7, 28).

To, čo sa stalo potom, by si si
mal vo svojom Svätom písme pod-
čiarknuť a zvýrazniť: Ježiš uzdravil
jej dcéru! Žeby odrazu zmenil názor?
Vôbec nie. Postupoval presne tak,
ako vždy, keď sa stretol s vytrvalou
pokornou vierou. Jednoducho neodo-
lal! Spomeňte si na ženu s krvoto-
kom, ktorej viera zastavila Ježiša na
jeho ceste a on ju hľadal v zástupe
ľudí. Jej presvedčenie, že Ježiš má
moc uzdraviť, jej dodala odvahu dot-
knúť sa obruby rúcha tohto svätého
muža – aj keď v dôsledku svojej
choroby bola rituálne nečistá. Uvažuj
nad slepým Bartimejom, ktorý sedel
na kraji cesty a volal: „Ježišu, Syn
Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ (Mk
10, 47). A v tej chvíli Ježiš nechal
všetko tak a uzdravil ho.

Ani jeden z nich nemal vzdelanie
či postavenie, ktorým by mohli
zapôsobiť. Niektorí z nich dokonca
nepatrili k vyvolenému izraelskému
národu! No dnes nám všetci svorne
dosvedčujú, že môžeme vo svojej
opustenosti pristúpiť k Ježišovi. On
je milostivý Spasiteľ, ktorý počuje
každého, koho tento svet pokladá za
bezvýznamného. Nikdy sa nevzdávaj
nádeje!

Milostivý a milosrdný Pán, ako by
mohla moja slabá viera pohnúť
tvojou rukou?! Aj keď som nehodný,
konaj zázraky v mojom živote a v
živote tých, za ktorých sa modlím.

– www.smn.sk –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 17:00 10:30

Nový Ruskov 17:00 17:00 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
Sv. Hieronyma Emilianiho, sv. 
Jozefíny Bakhity, pn.

6:30 ¤ Denisa

1 Kr 8,1-7.9-13; Ž 132; Mk 6,53-56 11:30 † r. Skorodenska, r. Janokova

Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja 

vznešená archa.
18:00 ¤ Radoslav

6:30 † Helena

1 Kr 8,22-23.27-30; Ž 84; Mk 7,1-13 11:30 † Helena, Pavol

Aké milé sú tvoje chrámy, Pane. 18:00 † Rastislav

Sv. Školastiky, pn. 6:30 ¤ Martina

1 Kr 10,1-10; Ž 37; Mk 7,14-23 11:30 † Juraj, Jozef

Z úst  spravodlivého zaznieva múdrosť. 18:00 ¤ Ján, Andrej

Panny Márie Lurdskej 6:30 za kňazov

1 Kr 11,4-13; Ž 106; Mk 7,24-30 11:30 ¤ rod. Janokova

Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. 18:00 za živú vieru Andrej

6:30 † Juraj

1 Kr 11,29-32; 12,19; Ž 81; Mk 7,31-37 11:30
† rod. Hazoškova, Gimova a 

Kundrátova

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas. 18:00 † Emília

1 Kr 12,26-32; 13,33-34; Ž 106; Mk 8,1-10 7:00 víť. Nep. srdca P. Márie

Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. 18:00 † Pavol, Mária, Ján, Alžbeta

7:30 † rod. Majerská

9:00 ¤ Vladimír s rod.

10:30
17:30 vešpery

18:00 † Magdaléna, Valentína, 

Daniel

6. nedeľa v období cez rok

Po      
8. 2.

Ut       
9. 2.

St        
10. 2.

Ne      
14. 2.

Pi         
12. 2.

Št       
11. 2. 

So       
13. 2.

Jer 17,5-8; Ž 1; 1 Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26
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14.2.2010 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Ščerbej J. Hudáček P. Tóthová

žalm
2. čítanie A. Zapotoková deti M. Lörinčíková M. Švagrovská

prosby M. Čierna J. Demčák M. Žiaranová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY
1. V utorok 9.2. po večernej sv. om-

ši sa uskutoční biblické stret-
nutie. Téma: Markovo evanjelium
14. a 15. kapitola. Pozývame
všetkých, ktorí si chcú prehĺbiť
vedomosti zo Sv. písma a rozjí-
mať nad Božím slovom.

2. Mládež odpratávala sneh okolo
kostola a fary a uložila jasličky,
za čo jej vyslovujeme poďakova-
nie.

3. Zbierka na Katolícku univerzitu
činila 765 €. Pán Boh zaplať.

4. Rodičia birmovancov prišli v hoj-
nom počte na stretnutie s kňaz-
mi a animátormi, čím vyjadrili
svoj záujem o výchovu a budúc-
nosť svojich synov a dcér.

5. Klub kresťanských seniorov
oznamuje, že stretnutie členov
sa uskutoční v utorok 9.2. o 15.
hodine v MsKS.

6. Otec arcibiskup Alojz Tkáč ma
posiela od 8. do 12. februára
dávať duchovné cvičenia pre kňazov
do D. Smokovca. Zastupujú kap-
láni – v súrnom prípade sa spojte
s nimi.

7. Vo štvrtok 11. 2. je spomienka na
Pannu Máriu Lurdskú, zároveň
v Cirkvi slávime Svetový deň cho-
rých. Každý veriaci nad šesť-
desiat rokov môže pristúpiť
k sviatosti pomazania chorých
raz v roku a mladší, ak ich zdra-
votný stav sa zhoršil a choroba
ohrozuje ich život. Pri všetkých
sv. omšiach udelíme túto svia-
tosť po evanjeliu.

8. Počas víkendu 12.-14.2. sa koná
vo  Vysokej nad Uhom 44. púť
radosti na valentínsku tému
„Láska sa nerozčuľuje“. Hostia
púte manželia Monika a Juraj
Rimarčíkovci.

9. Arcibiskup Mons. Alojz Tkáč vy-
hlásil podpisovú petíciu na zrov-
noprávnenie financovania cirkev-

ZZZZZOOOOO     zzzzz¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI

V nedeľu 30.1.10 sviatosť krs-
tu prijali Deborah Obrinová,
Samuel Zamba a Ladislav

Dvorový. Vítame ich v našom spolo-
čenstve. Nech sú rodičom na radosť
a svetu na osoh.

ných školských zariadení so štát-
nymi. Súčasné legislatívne normy
výrazne obmedzujú ich finan-
covanie a hrozí im, že niektoré
musia zatvoriť. Petičné hárky
môžu podpisovať občania SR od
15 rokov do 14. februára pri
vchode do kostola. Nepoužívať
skratky. Veríme, že touto petíciou
sa zachránia školské zariadenia
aj cirkevné školy. Zatiaľ sa
vyzbieralo 125 podpisov a prosím
o ďalšie. Petičné hárky sú vzadu
a na oltári sv. Jozefa.

10. Inštitút Nepoškvrneného srdca
Panny Márie ponúka v sakristii
na zakúpenie 50 stranový časopis
Fatima č.6/2010 za jedno €.

11. V Roku kresťanskej kultúry Divad-
lo „G“ v Trebišove uvedie drámu
Júliusa Barča-Ivana MATKA
v dňoch 14. 2. 2010 o 17.00 hod.
v MsKS. Hra nie je vhodná pre
malé deti. Vstupné: 2 €.

12. Úspešný muzikál o sv. Františkovi
Assiskom hrajú v divadle Jonáša
Záborského v Prešove 3. marca
o 18.30 hod. Vstupné je asi 10 €.
Záujemcovia z radov birmovancov
respektíve ich rodičov nech sa
nahlásia u svojich animátorov.
V prípade záujmu ďalších farníkov
môžeme rezervovať väčší počet
lístkov.

13. Duchovné cvičenia vo forme
Večeradla od 18. 3. – 21. 3. 2010
sa konajú v Brehove. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť na č.t. 0918 667
949 resp. 0904 942 260.


