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XVIII. ročník

22. februára 2015
1. nedeľa v pôstnom období

Resp.: Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť.

Ján Hudák, kaplán

PÔST JE OBDOBÍM, v ktorom sa
prehlbuje zmysel a hodnota
nášho kresťanského bytia pre

znovuobjavenie Božieho milosrden-
stva. Znovuobjavenie nás posúva
k tomu, aby sme sa stali ešte mi-
losrdnejšími voči svojim bratom.
Konkrétne kroky na dosiahnutie toh-
to cieľa sú modlitba, pôst a skutky
kresťanskej lásky.

Skutky kresťanskej lásky nás viac
odpútavajú od materiálnych vecí.
Materiálne dobrá, ktoré vlastníme,
nie sú považované za výlučné vlast-
níctvo, ale majú predovšetkým spolo-
čenskú hodnotu, podľa princípu ich
všeobecného zaradenia. „Ak má nie-
kto pozemský majetok a vidí brata
v núdzi a srdce si pred ním zatvorí,
ako v ňom môže ostávať Božia
láska?“ Skôr ako skutok lásky je to
povinnosť spravodlivosti.

Skutky lásky nie sú podľa evan-
jelia len altruizmus, ani nemajú byť
zásterkou pre hľadanie osobného
prospechu či ocenenia zo strany dru-
hých, ani prostriedkom na to, aby
sme sa stali stredobodom pozornos-
ti. Úprimné rozhodnutie pomáhať
prichádza v skrytosti, nasledujúc tak

Ježiša Krista. Skutky lásky tým, že
nás približujú k ostatným, nás pri-
bližujú aj k Bohu a môžu sa stať ná-
strojmi skutočnej premeny a zmiere-
nia s Ním a s našimi bratmi. Presa-
hujú tak „materiálnu dimenziu“
a vyjadrujú pravdu o našom bytí. Boli
sme stvorení nie pre nás samých,
ale pre Boha a pre našich blížnych.
Skutky lásky sú zakúsením plnosti
života, ktorá je v láske a vedie
k zmiereniu s Bohom, lebo „láska za-
krýva množstvo hriechov.“

Pôst v praktizovaní skutkov lásky
je teda prostriedkom na prehĺbenie
nášho kresťanského povolania. Lás-
ka inšpiruje k rôznym formám daro-
vania sa podľa možností a podmie-
nok každého z nás, a tak robí z náš-
ho života úplný dar.

Pôst pozýva všetkých, aby rástli
v láske, v spoznávaní samého Krista
v chudobných, v osobnom a spoloč-
nom úsilí o zblíženie sa s Kristom,
v mene ktorého máme skutočný život
a sme svedkami Jeho lásky.

Z posolstva Benedikta XVI.
U

IMAGO DEI - BOBOBOBOBOZZZZZ¡¡¡¡¡ Í OBRAZÍ OBRAZÍ OBRAZÍ OBRAZÍ OBRAZ

SLOVÁ Z KNIHY GENEZIS: „Urobme
človeka na náš obraz a podľa našej
podoby. A stvoril Boh človeka na svoj

obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a že-
nu ich stvoril,“ (Gn 1, 26-27) fascinovali
teológov, exegétov, filozofov aj bežných
ľudí. Niektorí umelci nám predstavovali
Boha ako starčeka na oblakoch. Aj keď
mnohým ľuďom ani dnes takáto predsta-
va neprekáža, predsa len treba mať reál-
nejší pohľad. Aký to má byť pohľad, keď
„Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený
Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom prinie-
sol zvesť“ (Jn 1, 18)?

Peter Seewald sa spýtal kardinála
Ratzingera: „Je Boh muž alebo žena?“
Kardinál odpovedal: „Boh je Boh. Nie je
ani muž ani žena, ale Boh je nad tým. On je
ten úplne Iný. ... muž a žena sú jeho obra-
zom.“ Ako vysvetliť deťom, ako vlastne
Boh vyzerá? Boha si môžeme predstaviť
tak, ako ho poznáme prostredníctvom
Ježiša Krista. Boh realizuje lásku tak, že
v jednom z ľudí je on sám, a tak sa nám
dáva poznať, pričom jeho základnou cha-
rakteristikou je dobrota, prijatie, túžba po
dobre pre nás.

Čo pojmy obraz a podoba vyjadrujú?
1. Pojmy obraz a podoba sa významovo

odlišujú. Podľa tradičnej kresťanskej
exegézy (sv. Irenej) obraz a podoba vysti-
hujú dva odlišné aspekty ľudskej priro-
dzenosti. Obraz sa vzťahuje na prirodze-
né ľudské vlastnosti (rozum, osobnosť),
ktoré robia človeka podobného Bohu.
Podoba sa vzťahuje na nadprirodzenú Bo-
žiu milosť, ktorá robí vykúpeného člove-
ka podobným Bohu. Tento postoj však
nevyjadruje úplne pôvodný význam slov.

2. Boží obraz sa vzťahuje na rozumové
duchovné schopnosti, ktoré človek zdie-
ľa so svojím Stvoriteľom.

3. Termín obraz poukazuje na telesnú
podobnosť človeka s Bohom.

4. Najviac prijímaný výklad
Božieho obrazu v súvislosti
s človekom sa zakladá na kráľovskej
metafore, z ktorej plynie úloha človeka
prezentovať Boha na zemi. Pohľad, že
človek je Božím reprezentantom na zemi,
nachádza základ v starovekom orientál-
nom pohľade na kráľa ako na Boží obraz
na zemi. V biblickom texte je ním každý
človek. Muža a ženu poveril Boh touto
kráľovskou úlohou. Majú vládnuť a pod-
robiť si zvyšok stvorenia. Človeka, ako
obraz a podobu Boha, stavia Boh do stvo-
reného sveta, čím sa naznačuje, že Boh
zostáva pánom nad stvorením, človek ho
však zastupuje ako ním poverený správ-
ca nad stvorením.

5. V tomto prístupe sa chápe Boží ob-
raz v človekovi ako schopnosť človeka
nadviazať vzťah s Bohom. Boh môže
vstúpiť do osobného vzťahu s človekom,
prehovoriť k nemu a uzatvoriť s ním
zmluvu.

Pretože Boží obraz odráža úzky vzťah
Boha k človeku, nepriamo tiež spočíva
v reálnych schopnostiach človeka pripo-
dobniť sa Bohu. Potvrdzujú to imperatív-
ne výzvy, ktoré nachádzame v kňaz-
ských textoch Tóry. Schopnosť človeka
podobať sa Bohu sa odráža v častých
výzvach ku svätosti: „Buďte svätí, lebo ja
Pán som svätý“ (Lv 11, 44.45; 19,2;
20, 7.26; Nm 15, 40). Podobne je to aj
v evanjeliách: „Buďte dokonalí, ako je
dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48).

Téma imago Dei nastoľuje v úvode
Písma úzky vzťah Boha k ľuďom, ktorí
vďaka nemu získajú určité možnosti
a unikátne poverenie vo svete. Zverenú
úlohu človek vykonáva dobre len vtedy,
ak sa správa k iným a k svetu podľa
pôvodného Božieho zámeru daného na
začiatku.

– bl –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

Charitný dom J.M. 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. Polykarpa, bs. mč. 6:30

Lv 19,1-2.11-18; Ž 19; Mt 25,31-46 11:30 ¤ Matej s rod.

Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. 18:00 ¤ Anna s rod.

Iz 55,10-11; Ž 34; Mt 6,7-15 6:30
11:30 † Jozef, Anna

18:00 † Mária

Jon 3,1-10; Ž 51; Lk 11,29-32 6:30

11:30 † Andrej, Anna, Jozef

18:00 † Helena, Sante, Alžbeta, Jozef

6:30
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Ž 138; Mt 7,7-12 11:30 † Andrej, Alžbeta

Vyslyš ma, Pane, veď ťa vzývam. 18:00 ¤ Anna

Ez 18,21-28; Ž 130; Mt 5,20-26 6:30
11:30 † Juraj

18:00 † Mária, František

Dt 26,16-19; Ž 119; Mt 5,43-48 7:00 † Anna, Ján

Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. 18:00 † Anna

7:10 ranné chvály

7:30 † Miroslav

Gn 22,1-2.9-13.15-18; Ž 116; Rim 8,31b-34; Mk 9,2-10 9:00 † Ján, Terézia

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Katarína s rod.

Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých 

tiesní.

Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným 

a poníženým.

Pane, ty si milostivý a my ti chceme 

v bázni slúžiť.

St
25. 2. 

2. nedeľa v pôstnom období

Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine 

žijúcich.

Po
23. 2. 

Ut
24. 2. 

Pi
27. 2. 

So
28. 2. 

Št
26. 2.

Ne
1. 3. 
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1.3.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Bižová A. Šemegová N. Tomková Z. Lešková

žalm J. Babejová
2. čítanie M. Čierna L. Nováková M. Plonický V. Leško

prosby D. Biž K. Šemegová R. Vaníková M. Princíková

1. Bohuznáma venovala na kostol
100 €.

2. Dnes je vyhlásená v celej Cirkvi
jarná zbierka na Charitu.

3. Počas pôstneho obdobia bude
v našej farnosti opäť prebiehať
finančná zbierka Veľkonočný dar,
ktorou myslíme na chudobných
a sociálne odkázaných.

4. Dali sme vyrobiť prototyp novej
drevenej lavice. Na základe tohto
modelu sa uskutoční farské refe-
rendum. Ďalej sme vymenili
vstupné dvere do Orlovne za du-
bové, lebo staré netesnili a do-
slúžili.

5. V ZH sa v stredu 18. 2. uskutoč-
nila kolaudácia stavby filiálneho
kostola, ktorá sa úspešne skon-
čila zásluhou Jána Oláha.

6. Ďakujeme kapl. Kocurkovi a man-
želom Pavúkovcom za zorganizo-
vanie stretnutia manželských
párov v rámci Národného týždňa
manželstva.

7. Pôstnym kazateľom bude špiri-
tuál kňazského seminára v Koši-
ciach ThLic. Peter Ceľuch. Kázať
bude v nedeľu na omšiach o 10.30
a 18. hod.

8. Krížové cesty v piatok o 17.20
hod. budú pripravovať birmovanci
a v nedeľu o 14.30 hod. 1. pôstna
nedeľa: 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.

9. Pozývame vás do projektu Pôst so
zasvätenými. Trvať bude od 18. 2.
(Popolcovej stredy) do 6. 4. (Veľko-
nočného pondelka). Projekt
nadväzuje na podobné projekty
z minulosti. E-mailom dostanete
pôstne zamyslenie.

10. Múzeum a Kultúrne centrum
južného Zemplína v Trebišove

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

uskutoční v priestoroch expozície
Ľudovej drevorezby a plastiky
Zemplína prednášku pod názvom
Biblia ako kultúrny fenomén.
Stretnutie s doc. ThDr. Michalom
Hospodárom, ktorý bude zaujíma-
vú prednášku viesť, bude v nede-
ľu 22. 2. o 16. hodine.

11. V rámci prípravy na VIII. Svetový
deň rodín pozývame všetkých,
ktorí sa chcú dozvedieť viac o ro-
dine podľa Božieho zámeru na ka-
techézy, ktoré predstavia manže-
lia Jančišinovci a Labaničovci na
témy: Stvorení pre radosť, Posla-
nie lásky a Význam ľudskej se-
xuality. Stretnutie sa uskutoční
v nedeľu 1. 3. od 17. do 19. hod.
na Strednej odbornej škole sv.
Jozafáta, v priestoroch reštaurá-
cie Mladosť na Komenského 10
v Trebišove. Vítané sú aj deti, pre
ktoré bude pripravený osobitný
program. Vstup je bezplatný, kto
chce, môže priniesť niečo na spo-
ločné občerstvenie.

12. Náš farár a dekan pozýva rozve-
dených a znova sobášených na
stretnutie v čase otvorenia kan-
celárie alebo večer po sv. omši.
Prípadne nech sa prihlásia na t.
č. 672 2773. Nesviatostným zväz-
kom sa vysvetlí situácia zo strany
cirkevných noriem, a potom bude-
me spolu hľadať východiska a rie-
šenia. Týmito prípadmi sa osobit-
ne bude farár zaoberať vo februári
a marci. Spolu sa modlime za Bo-
žie svetlo do ich situácie, lebo
napriek ich stavu ostávajú členmi
Cirkvi.  Zatiaľ sa prihlásili dvaja
záujemcovia.

13. Dominikánske mariánske cen-
trum Košice ponúka stretnutia
v dominikánskom kostole Nane-
bovzatia Panny Márie v Košiciach
Mariánsky utorok v týždni každý
utorok a Mariánsku sobotu každú
tretiu sobotu v mesiaci modlitbu
ruženca, sv. omšu a adoráciu.


