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6. nedeľa v období cez rok

Resp.: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma
radosťou zo spásy.

Zuzana Bačová, katechétka

MALOMOCENSTVO bolo v mi-
nulosti častou chorobou.
Preto mali v Izraeli zákon,

ktorý určoval, že sa nakazený musí
ukázať kňazovi, aby potvrdil chorobu,
odísť od blízkych a začleniť sa medzi
chorých. Vrcholom poníženia nebol
odev, či odlúčenie, ale pokrik: „Ne-
čistý – nečistý!“, ktorým na seba
chorý upozorňoval vždy, keď sa pri-
bližoval k ľuďom.

Ešte aj dnes sa môžeme stretnúť
s istou podobou malomocenstva.
Myslím tým malomocenstvo duše. Aj
naša duša býva malomocná, plná
hriechov. Našou úlohou je naplniť
najdôležitejšiu časť zákona a ukázať
sa pred najvyšším kňazom, Ježišom
Kristom.

Malomocný z evanjelia nepotrebo-
val veľa. Chcel byť zdravý a patriť do
svojho skutočného spoločenstva, me-
dzi blízkych a priateľov. Často si mys-
líme, že spáchaním hriechu sa nič
nestane, azda si náš poklesok nikto
nevšimol, prípadne sme ho spáchali
len v malom kruhu svedkov, alebo do-

konca osamote. Veď naše myšlienky,
slová a skutky nie sú až také závaž-
né. Vari nežijú na svete horší ľudia
než sme my? Tak, ako z malomocného
v najvyššom štádiu choroby odpadá-
vali kúsky tela, tak aj z našej duše,
páchaním hriechov, odpadávajú kúsky
priateľstva, ľudskosti, nesebeckej
lásky, či ochoty pomáhať.

Našťastie nemusíme ponižujúco
kričať: „Hriešny – hriešny!“. Stačí, ak
v tichosti zájdeme za kňazom a vy-
známe svoje hriechy pred Ježišom.
Práve v súkromí spovednice sa odo-
hráva ten úžasný dialóg z dnešného
evanjelia.

K uzdraveniu nás pozýva aj nastá-
vajúce pôstne obdobie. Je to čas, ke-
dy môžeme o sebe viac uvažovať, viac
sa porovnávať s trpiacim Ježišom a
viac si uvedomovať silu svojho hrie-
chu. Ježiš túži uzdraviť každého, kto
uzná, že potrebuje jeho pomoc.      n

U

PPPPPASTASTASTASTASTORÁCIAORÁCIAORÁCIAORÁCIAORÁCIAROZVEDENÝCHAAAAAZNOVUZOSOBÁŠENÝCH
Dokončenie z minulého čísla
Podľa sv. Ireneja je nevyhnutné, aby teo-
logické myslenie bolo „zladené“, „v sym-
fónii“ s Eucharistiou. Eucharistia „potvr-
dzuje a posilňuje teologické myslenie“.
Problém znovuzosobášených nie je mi-
nulý hriech, ale prítomný objektívny
hriešny stav, ktorý sú pobádaní zmeniť.

5. Kvôli svojej objektívnej situácii
nemôžu rozvedení a znovusobášení ve-
riaci „preberať na seba isté druhy
zodpovednosti v Cirkvi“ (CCC 1650).
Takýmito sú: liturgické služby (lektor,
mimoriadny vysluhovateľ Eucharistie),
katechetické služby (učiteľ náboženstva,
katechét detí, ktoré majú ísť na 1. sv.
prijímanie alebo pristúpiť k sviatosti bir-
movania), členstvo v diecéznej alebo
farskej pastoračnej rade. Nemožno tiež
odporúčať, aby sa rozvedení a znovusobá-
šení veriaci stávali svedkami pri uzatvá-
raní sviatosti manželstva, i keď v tomto
prípade neexistujú vnútorné dôvody,
ktoré by im v tom bránili.

6. Ak rozvedení a znovusobášení
veriaci žijú oddelene, alebo ak žijú ako
brat a sestra, môžu byť prijatí ku
sviatostiam. Každému je zrejmé, že toto
riešenie je náročné, predovšetkým, ak
ide o mladých manželov. Z toho dôvodu
je tu veľmi dôležité múdre a otcovské do-
prevádzanie spovedníka, ktorý bude krok
za krokom viesť veriacich, ktorí chcú žiť
ako brat a sestra.

7. Rozvedení a znovusobášení veria-
ci, ktorí sú subjektívne presvedčení
o neplatnosti ich predchádzajúceho
manželstva, musia svoju situáciu us-
poriadať na vonkajšom fóre. Spomína
sa tu aj nové ustanovenie, ktoré pouka-
zuje ešte lepšie na prekonanie právneho
formalizmu. S hlbokým rešpektom pre
ľudskú osobu, pridŕžajúc sa prirodze-
ného práva a oslobodiac procesné právo
od každého právneho formalizmu, avšak
rešpektujúc neopomenuteľné nároky

spravodlivosti (v danom prí-
pade dosiahnutie morálnej
istoty a ochranu pravdy, kto-
rá sa tu týka priamo takej
hodnoty, akou je sviatosť) [zá-
konodarca] ustanovil normy, na základe
ktorých (por. kán. 1536 §2 a kán. 1679)
samotné vyhlásenia stránok môžu pred-
stavovať dostatočný dôkaz nulity, samo-
zrejme tam, kde tieto vyhlásenia v zhode
s okolnosťami danej kauzy poskytujú ga-
ranciu plnej dôveryhodnosti.

8. Rozvedení a znovusobášení ve-
riaci nesmú nikdy stratiť nádej na
dosiahnutie spásy. Neprestáva milovať
svojich synov a dcéry v zložitých manžel-
ských situáciách a zároveň s nimi nesie
aj ich ťažkosti a bolesti; sprevádza ich
s materinským srdcom a utvrdzuje ich vo
viere, že nie sú vylúčení z prameňa mi-
losti, ktorá očisťuje, osvecuje, premieňa
a privádza k večnej spáse.

V tomto zmysle sú nádherné neskor-
šie úvahy pápeža Benedikta, ktorý pred-
stavuje nádhernú špiritualitu pre týchto
veriacich, založenú na láske k ukrižova-
nému: „Trpiaci Kristus objíma zvláštnym
spôsobom tieto osoby a je s nimi v komuni-
kácii iným spôsobom a môžu sa cítiť objaté
ukrižovaným Kristom, ktorý padá na zem
a zomiera a trpí za nich, s nimi. Ako je dôle-
žité, aby farár alebo farská rodina dali týmto
ľuďom pocítiť, že z jednej strany musíme
rešpektovať nerozlučnosť sviatosti a z dru-
hej strany to, že milujeme týchto ľudí, ktorí
trpia aj za nás. A musíme aj trpieť s nimi,
pretože dávajú dôležité svedectvo. … toto
utrpenie nie je iba fyzickým a psychickým
súžením, ale i utrpením pre veľké hodnoty
viery v cirkevnom spoločenstve. Myslím, že
ich utrpenie, ak je skutočne vnútorne prija-
té, je pre Cirkev darom. Je potrebné, aby
vedeli, že práve takto slúžia Cirkvi a sú v jej
srdci.“

http://www.vkontexte.sk/2014/12/na-
slovensku-uvedena-nova-kniha-o.html



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

Charitný dom J.M. 16:00 9:00
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
6:30

Gn 4,1-15.25; Ž 50; Mk 8,11-13 11:30 † Mária, Ján, Juraj

Prijmi od nás, Pane, obetu chvály. 18:00 ¤ Marta, Koloman, Helena

6:30
Gn 6,5-8;7,1-5.10; Ž 29; Mk 8,14-21 11:30 ¤ Martina, Magdaléna, Joze f, s rod.

Pán požehná svoj ľud pokojom. 18:00 † Pavlína, Ján

Popolcová streda 6:30

11:30 † Margita

Joel 2,12-18; Ž 51; 2 Kor 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18 16:00
Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. 18:00 † Helena

6:30
Dt 30,15-20; Ž 1; Lk 9,22-25 11:30 ¤ Božena 50 r. života

Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. 18:00 † Štefan

Iz 58,1-9b; Ž 51; Mt 9,14-15 6:30

11:30 ¤ Gabriela s rod.

18:00 ¤ Peter s rod.

Iz 58,9c-14; Ž 86; Lk 5,27-32 7:00 † Barbora

Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať 

v tvojej pravde.
18:00 † Anna, Michal

7:10 ranné chvály

7:30 † Ján, Barbora, Michal

Gn 9,8-15; Ž 25; 1 Pt 3,18-22; Mk 1,12-15 9:00 † Andrej, Mária

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Tobias, Štefánia

St
18. 2. 

1. nedeľa v pôstnom období

Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť.

Po
16. 2. 

Ut
17. 2. 

Pi
20. 2. 

So
21. 2. 

Št
19. 2.

Ne
22. 2. 

Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným 

a poníženým.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

22.2.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie T. Tink N. Bizubová M. Lörinčíková sr. Veronika

žalm J. Dibdiak
2. čítanie E. Capová S. Parasková Ľ. Šestáková M. Hudaček

prosby M. Ruttkayová H. Parasková I. Krestianová B. Dinisová

1. Bohuznámy venoval na kostol
100 € a bohuznáma 50 €.

2. Dali sme vyrobiť prototyp novej
drevenej lavice. Na základe tohto
modelu sa uskutoční farské refe-
rendum.

3. Ďakujeme kapl. Kocurkovi a ani-
mátorom za zorganizovanie kar-
nevalu, na ktorom sa zúčastnilo
76 detí v maskách.

4. Ďakujeme kvetinárke Eve Jenčo-
vej a jej pomocníčke Magdaléne
Želinskej za 11-ročnú bezplatnú
službu aranžovania kvetinovej
výzdoby v kostole. Nech ich Pán
bohato odplatí za službu. Od
pôstneho obdobia bude bezplatne
v tejto službe pokračovať Mgr. Re-
náta Fialová, ktorá vlastní kveti-
nárstvo Bella Fiori na ul. M. R.
Štefánika 2393/29, budova Allian-
zu za Ternom, mobil: 0908 641 979.
Predovšetkým snúbenci nech sa
kontaktujú, ak chcú výnimočnú
výzdobu na svadbu. Ružencovému
bratstvu navrhujeme, aby  z úcty
ku Kristovi v Eucharistii pravidel-
ne financovali kvety na výzdobu.

4. Stretnutie Laického spoločen-
stva MAM bude v nedeľu 15. 2. o
15. hod. v rekolekčnej miestnosti.

5. Na Popolcovú stredu 18.2. je prís-
ny pôst a je to deň pokánia. Iba
3x sa najesť a z toho len raz do
sýta, pričom požívame bezmäsité
pokrmy. Omše budú ako zvyčajne a
o 16. hod. bude omša naviac vo
farskom kostole a aj v Char. dome.

6. Pôstnym kazateľom bude špirituál
kňazského seminára v Košiciach
ThLic. Peter Ceľuch. Kázať bude
v nedeľu na omšiach o 10.30 a 18.
hod.

7. Vo štvrtok 19. 2. odchádzame na
duchovné cvičenia na Sigord,
vrátime sa v nedeľu. Modlite sa
za účastníkov a exercitátora, aby
boli citliví na vanutie Ducha Svä-

Svoje milodary na temperovanie a dlažbu kostola môžete posielať aj na číslo
nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 7654.

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI
Sviatosť krstu prijali: v sobotu
31. 1.  Mikuláš Zdenko Dandáš,
v sobotu 7. 2. Marcel Sakáč

a v nedeľu 8. 2. Chloe Súčová. Vítame
ich v našom spoločenstve. Nech sú
rodičom na radosť a svetu na osoh.

tého. Odchod autami je o 16. hod.
od kostola.

8. Spoločné stretnutie nahlásených
birmovancov 1. ročníka SŠ bude
v piatok 20. 2. po večernej sv.
omši o 19. hod. Účasť je nutná.

9. Stretnutie dospelých, ktorí chcú
prijať sviatosť birmovania, bude v
sobotu 21. 2. o 9. hod.

10. Krížové cesty budú v piatok o
17.20 hod. pre birmovancov a v
nedeľu o 14.30 hod. 1. pôstna ne-
deľa: rehoľné sestry; 2. pôstna:
rodiny a miništranti; 3. pôstna:
seniori; 4. pôstna: Fokoláre;
5. pôstna: Ružencové bratstvo;
6. pôstna: kňazi a Modlitby otcov
a matiek.

11. Múzeum a Kultúrne centrum juž-
ného Zemplína v Trebišove usku-
toční v priestoroch expozície Ľudo-
vej drevorezby a plastiky Zemplína
prednášku pod názvom Biblia ako
kultúrny fenomén. Stretnutie s doc.
ThDr. Michalom Hospodárom, kto-
rý bude zaujímavú prednášku
viesť, bude v nedeľu 22. 2. o 16.
hodine.

12. Náš farár a dekan pozýva rozvede-
ných a znova sobášených na
stretnutie v čase otvorenia kance-
lárie alebo večer po sv. omši. Prí-
padne nech sa prihlásia na t. č.
672 2773. Nesviatostným zväzkom
sa vysvetlí situácia zo strany cir-
kevných noriem, a potom budeme
spolu hľadať východiska a rieše-
nia. Týmito prípadmi sa osobitne
bude farár zaoberať vo februári a
marci. Spolu sa modlime za Božie
svetlo do ich situácie, lebo napriek
ich stavu ostávajú členmi Cirkvi.


