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Resp.: Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.
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Gabriela Karičková, katechétka

SCHOPNOSSCHOPNOSSCHOPNOSSCHOPNOSSCHOPNOSTTTTT¡¡¡¡¡MILOVAT¡

PREŽÍVAME ROK VIERY a čas-
tejšie sa zamýšľame nielen nad
tým, čo viera je, aká je naša vie-

ra, ale aj ako je to s vierou v dnešnom
zložitom svete. Mnohí myslitelia vyslo-
vili myšlienku, že celé dejiny sú vlast-
ne bojom medzi vierou a nevierou.

Dnes sú mnohí ľudia presvedčení
o hlbokej kríze viery najmä v Európe,
kde pokles veriacich dosiahol vysoké
číslo. Odporcovia viery sa vracajú k myš-
lienkam Nietzscheho a Hegla o smrti
Boha. Aj keď tým nechcú povedať, že
Boh prestal žiť, myslia tým len to, že
Boh je potiaľ mŕtvy, že z viery v neho
nevychádzajú žiadne impulzy určujúce
život a dejiny, že nie je prítomný ako
živá skutočnosť v našom živote, že vý-
povede viery sa netýkajú skutočných
problémov. Odtrhnutie viery od ľudskej
skúsenosti je jedným z najväčších prob-
lémov súčasného hlásania viery. Veľmi
sa šíri náboženská ľahostajnosť, čo zna-
čné množstvo kresťanov prežíva ako krí-
zu. Slovo „kríza“ má pre bežného človeka
negatívny zvuk a znamená skazu. V pô-
vodnom zmysle slova kríza však zname-
ná „situáciu rozhodnutia“.

Kríza teda môže viesť ku skaze, ale
práve tak sa môže stať kairos (príhod-
ný čas): kríza viery môže viesť tiež
k jej obnove a jej hlbšiemu porozu-
meniu. Ak používame grécke slovo
kairos, je to špecifický termín, ktorý
značí stanovený, priaznivý čas, leho-
tu, na rozdiel od synonyma chronos,
ktoré označuje plynutie času alebo
čas v abstraktnom zmysle. Kairos je
novozákonný termín s dejinno-spás-
nym a eschatologickým významom, je
to čas spásy predpovedaný prorokmi
a započatý Ježišovým príchodom, kto-
rý Boh ponúkol židovskému národu

a celému ľudstvu.
Je to čas „naplnený“
milosťou, čas daný
k dispozícii človeku
na dosiahnutie spá-
sy. Každý človek,
ktorého sa dotklo

Ježišovo slovo, je vyzvaný, aby spoz-
nal a využil kairos.

Prežívame Rok viery. Teraz je ten
príhodný čas, aby sme urobili niečo
pre posilnenie svojej viery, ale aj pre
vieru tých, pre ktorých je to problém.
Ako odstrániť tzv. krízu viery? Čo mô-
žeme urobiť? Návod nám dáva súčas-
ný Sv. otec František, ktorý v tejto
súvislosti hovoril o zavretej bráne,
ako „o symbole našich čias, základ-
nej skutočnosti, ktorá charakterizuje
určitý štýl života, istý spôsob sebade-
finovania vo vzťahu k realite, vo vzťa-
hu k iným, vo vzťahu k budúcnosti.
Naopak obraz otvorených dverí bol
vždy symbolom svetla, priateľstva
a radosti. Treba preto prekročiť prah,
urobiť krok, ktorý je znakom hlboké-
ho a slobodného rozhodnutia, aby
sme sa odhodlali vstúpiť do nového
života. A dverami viery prejdeme, prah
prekročíme vtedy, keď ohlasujeme Božie
Slovo a naše srdce sa nechá pretvárať
milosťou, ktorá ho mení. Milosťou, ktorá
nesie konkrétne meno: Ježiš. Ježiš je
brána (Jn 10, 9). On a jedine On je
a bude vždy bránou. Bez Krista niet
cesty, ktorá by viedla k Bohu. ... Pre-
kročiť prah viery teda znamená
objaviť, že ak sa dnes zdá, že vládne
smrť vo svojich rôznych podobách, my
sme absolútne presvedčení, že túto
smutnú realitu je možné a nutné
zmeniť...“ Rok viery je príležitosťou,
ktorú nám Boh daroval, aby sme us-
kutočnili zmenu, pootvorili bránu
a stali sa Božími deťmi. – bl –

KRÍZAALEBOALEBOALEBOALEBOALEBOKAIROSVIERVIERVIERVIERVIERYYYYY?

ZA JEŽIŠOM PRICHÁDZA jeden zo
znalcov zákona s otázkou, ako môže
získať večný život. Zákonník ča-

kal, že mu Ježiš vymenuje podrobný zoz-
nam toho, čo má a čo nemá robiť. Ale
Ježiš mu neodpovedá priamo, len mu
ukazuje, kde nájde odpoveď: „Čo je na-
písané v Zákone?“ „Milovať budeš Pána,
svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej
svojej duše, zo všetkých svojich síl, z celej
svojej mysle a svojho blížneho ako seba
samého!“

Teda človek, ktorý chce získať večný
život, má milovať. Milovať svojho Boha,
milovať svojho blížneho a milovať seba
samého. Zákonník to uznal, ale chce
počuť definíciu, kto je blížny. Vo vtedaj-
šom svete Židia považovali za blížnych
len súkmeňovcov – teda Židov. Ježiš,
aby prekonal tento názor, ponúka príbeh
o Samaritánovi. Prepadnutého a polo-
mŕtveho človeka nezachraňuje židovský
kňaz alebo levita, ale Samaritán. Týmto
príbehom Ježiš mení židovskú predstavu
o blížnom. Blížny je každý človek, nie
len ten, kto je z rodiny alebo kto mi je
sympatický. Ale každý človek, ktorý po-
trebuje moju pomoc. Tá pomoc môže byť
telesná, ale aj duchovná. Dnes v živote
stretávame viac ozbíjaných a polomŕt-
vych ľudí, ktorí potrebujú naše skutky
duchovného milosrdenstva: hriešnikov

napomínať,
nevedomých

poučovať,
pochy-

bujúcim
dobre radiť,

zarmútených
tešiť, krivdu

trpezlivo
znášať,

ubližujúcim
odpúšťať,

za živých a mŕtvych sa modliť.
Možno je dobré položiť si otázku, aká

má byť naša láska k blížnemu. V jednom
zamilovanom liste písal mladý chlapec
svojej milovanej: „Mám Ťa veľmi rád! Išiel
by som za Tebou do ohňa, vystúpil by som
pre Teba na najvyšší vrch, preplával by
som najväčšiu rieku. Teda, zajtra prídem,
ak nebude pršať.“

Takáto by naša láska určite nemala
byť. Len pekné slová a frázy. Láska, po-
dobne ako viera, je bez skutkov mŕtva.
Iba láska podporovaná skutkami žije a
rastie. Človek je stvorený z lásky a pre
lásku. Narodil sa preto, aby miloval, žije
preto, aby miloval a zomrie tiež preto,
aby miloval.

Láska k blížnemu je zrkadlom toho,
či je láska k Bohu pravá alebo len
prázdnym pocitom. Nestačí len zbožné
obrátenie mysle k Bohu, ale je potrebné
túto lásku zviditeľniť na druhých. Pros-
me teda o schopnosť pravej lásky, akou
Boh miluje každého z nás.  n



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 10:30

Charitný dom J.M. 9:00
Rómska osada

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. Bonaventúru, bs.uč. 6:30

Ex 1,8-14.22; Ž 124; Mt 10,34–11,1    Naša pomoc

v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. 18:00 ¤ Vladimír

6:30

Ex 2,1-15a; Ž 69; Mt 11,20-24

Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne. 18:00 ¤ rod. Raničova

Sv.Andreja-Svorada a Benedikta, ps. 6:30

Ex 3,1-6.9-12; Ž 103; Mt 11,25-27

Milostivý a milosrdný je Pán. 18:00 ¤ Miroslav, Elena

6:30

Ex 3,13-20; Ž 105; Mt 11,28-30

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 18:00 † Mária, Emil, Mária, Ondrej

Ex 11,10–12,14; Ž 116; Mt 12,1-8 6:30

18:00 † Michal, Mária, Vincent

Ex 12,37-42; Ž 136; Mt 12,14-21 7:00 † Anna, Ján

Lebo jeho milosrdenstvo je večné. 18:00 † Ladislav, Magdaléna

7:10 Ranné chvály

7:30 ¤ Valéria

Gn 18,1-10a; Ž 15; Kol 1,24-28; Lk 10,38-42 9:00 † Imrich, Anna, Ján, Mária

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Ján, Mária, Andrej

Vezmem kalich spásy a budem 

vzývať meno Pánovo.

Pane, kto smie bývať v tvojom svätom 

stánku?

16. nedeľa v období cez rok
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Touto cestou ďakujeme exprimá-
torovi Vladimírovi Anďalovi za
projekt a začatie realizácie
Mariánskeho námestia.

2. Ďakujeme firme ESIMA za zhoto-
venie troch stolíkov na liturgické
účely.

3. Oblastný reštaurátorský ateliér
Levoča domodeloval a opravil na
chóre poškodenú sväteničku.

4. V nedeľu 21. júla vyhlasujeme
zbierku na reštaurátorskú opravu
omietky na veži kostola.

5. Ministerstvo kultúry SR nám
schválilo dotáciu na reštaurova-
nie exteriérovej omietky na veži
kostola v hodnote 15 tisíc €.
Vlastných financií máme
14 tisíc €. Teda máme iba na hor-
nú časť veže, lebo celkový rozpo-
čet je okolo 90 tisíc €. Preto vyhla-
sujeme mesačné zbierky. Svoje
milodary môžete aj prinášať do
sakristie, do zvončeka, alebo po-
sielať na náš účet vo VÚB - podľa
inštrukcie vľavo dole. O dva roky
budú u nás primície, preto bolo by
dobre dovtedy ukončiť generálnu
opravu kostola.

6. DVD z inaugurácie Mariánskeho
námestia a odpustovej slávnosti
si môžete zakúpiť v sakristii za
10 €.

7. Počas letných prázdnin a dovole-
niek od 8. 7. do 30. 8. poludňajšie
sv. omše o 11.30 hod. nebudú.
Tiež kancelária bude otvorená po
každej rannej a večernej sv. omši,
a nie v úradných hodinách, z dô-
vodu čerpania dovoleniek kňazov
a kostolníkov.

8. Mnohí budú počas prázdnin a do-
voleniek cestovať do susedného
Maďarska na kúpaliská. Preto
farnosť Čerhov vychádza v ústrety
rekreantom a ponúka nedeľné sv.
omše v júli o 7.30 h. v Slov. N.
Meste a o 8.30 h. v Čerhove.

21.7.2013 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie B. Dinisová M. Plonický P. Tóthová

žalm J. Babejová

2. čítanie M. Bižová R. Vaníková M. Princíková

prosby D. Biž N. Tomková Z. Lešková

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa druhýkrát:

Ivan Takáč a Lenka Šcerbová
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto

by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

V auguste o 7.30 h. v Čerhove a o
8.30 h. v Slov. N. Meste.

9. Arcidiecézna púť do Gaboltova
bude 20. - 21. 7. Autobus odchádza
od kostola 20.7. o 15. hod. za 10 €.
Hláste sa v sakristii alebo na
0903 268667, 0910 417088 (p.
Fraňová).

10. Tábor Škriatok sa uskutoční
v termíne 5.-10. 8. v RZ Lúčka-
Potoky pre deti vo veku 7-15
rokov. Cena za jedno dieťa je 75 €,
za súrodencov po 70 €. V cene je
zahrnutá doprava, strava, ubyto-
vanie a poistenie. Prihlášky si
môžete vyzdvihnúť na bočnom
oltári a vyplnené môžete priniesť
po každej nedeľnej omši animáto-
rovi. Viac  na

www.skriatok.unas.cz
11. Prvá encyklika pápeža Františka

bola podpísaná 29. 6. a je veno-
vaná téme viery, ako to vyjadruje
jej názov Lumen fidei – Svetlo
viery. Obsahom korešponduje
s Rokom viery.

12. V piatok 5. júla Svätý otec pod-
písal dekrét, v ktorom sa uznáva
zázrak na príhovor bl. Jána Pav-
la II. Rovnako schválil výsledok
hlasovania v prospech svätoreče-
nia bl. Jána XXIII., pápeža.

Svoje milodary na zreštaurovanie veže kostola môžete posielať aj na číslo nášho
účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 5432.


