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Resp.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.

Beáta Šimková, katechétka

EVANJELISTA MAREK nás túto
nedeľu privádza na Vrch pre-
menenia, ktorým je podľa tra-

dície Hora Tábor. Ježiš tam zobral so
sebou troch apoštolov. Petra, ktorý
sa má stať hlavou Cirkvi, Jakuba,
ktorý ho mal ako prvý nasledovať
v predpovedanom mučeníctve a Jána,
ktorý mal zostať ako posledný žijúci
svedok Pánových slov a skutkov.
Udalosť, ktorá sa na Vrchu premene-
nia stala, mala presvedčiť apoštolov,

že Majstrova cesta do Jeruzalema,
ktorú ťažko chápali, je súčasťou spá-
sonosného plánu. Na Hore Tábor, sa
odohral zvláštny úkaz. V Mk 9, 2
používa gr. výraz metamorphóte, to
znamená, že bol premenený.

Dôležité je, že sa tento úkaz stal
za prítomnosti dvoch najväčších
autorít Starého zákona, Mojžiša
a Eliáša. Nebeský Otec ich obklopil
oblakom, ktorý od čias putovania po
púšti bol pre Izraelitov znakom oso-
bitnej Božej prítomnosti. A práve
z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj mi-
lovaný Syn, počúvajte ho.“

Slová, ktoré si vypočuli učeníci,
sú adresované aj nám. Máme počú-

vať jeho Syna vždy, aj keď nám hovo-
rí veci, ktoré sa priečia našim ľud-
ským túžbam a predstavám. Máme
ho počúvať vždy a vo všetkom a dôve-
rovať mu. Boh nám odkazuje, že on
je náš Mojžiš i Eliáš, náš Zákon
i Proroci, lebo jeho si vyvolil. On ho-
vorí v mene Boha. Apoštol Peter si
na túto udalosť spomína v svojom
druhom liste: „A tento hlas sme my
počuli; zaznel z neba, keď sme boli
s ním na svätom vrchu“ (2 Pt 1, 18).

Nebeský Otče, ďakujeme ti za
všetky poučenia a za všetky povzbu-
denia, ktoré nám dávaš. Ale najmä
za tie, ktoré nám dávaš cez príklad
a slovo tvojho Syna.   n
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JEŽIŠ PO USTANOVENÍ Eucharis-
tie vychádza s učeníkmi na Oli-
vovú horu a nabáda ich k mod-

litbe, pričom aj on sám sa modlí. Ako sa
modlil Ježiš? Starý zákon (SZ) je zbierka
„Svätého písma“, podľa ktorej veriaci
Žid Ježiš žil, ktorej načúval, ktorej slo-
vami sa modlil a vykladal si svoj život.
Od mladosti mu bola dôverne známa
chrámová bohoslužba. Každú sobotu
navštevoval synagógu. Denne recitoval
„Šema, jisrael“, „Počuj, Izrael“ (Dt 6, 4).

„Modlite sa, aby ste neprišli
do pokušenia.“

Lk 22, 40

ka obdarúva, prejavuje mu
svoju náklonnosť v určitých
dejinných situáciách, a tým
ho zachraňuje. Modlitba vďa-
ky je tak vyjadrením postoja
človeka, ktorý v svojom živote zakúša
konkrétne prejavy Božej lásky. Je vďa-
kou za prejavené Božie činy.

Byť veriacim človekom v biblickom
zmysle znamená prežívať život vo všet-
kých jeho dimenziách v atmosfére prí-
tomnosti živého Boha. Otázka, či exis-
tuje Boh, pre Izraelitu nemala žiadny
zmysel a ani nebola kladená, lebo jeho
život bol celkom prirodzene zakotvený
a zakorenený v Bohu. Do vzťahu viery
sú zahrnuté všetky životné udalosti.
Boh, svet a človek sú v židovskom chá-
paní nerozlučne spojené. Žid vidí všade
Božie pôsobenie, svet je pre neho stále
plný zázrakov.

Vonkajším, viditeľným vyjadrením
týchto postojov je modlitba. Tak ako
Boh, i ona je samozrejmou integrálnou
súčasťou života. Život veriaceho Žida
bol celkom preniknutý modlitbou
a modlitba životom. Židovská spirituali-
ta nepozná rozlišovanie medzi duchov-
ným a hmotným v zmysle gréckeho dua-
lizmu. Je jej vlastný úplne kladný vzťah
k stvoreným veciam, k hmotnému sve-
tu, k ľudskému telu. Všetky tieto sku-
točnosti sú celkom prirodzene zahrnuté
do modlitby.

Prostredníctvom modlitby je celému
stvoreniu „pripomínané“ jeho napojenie
na Stvoriteľa a Bohu je vzdávaná ne-
ustála chvála a vďaka ako odpoveď na
zjavenie jeho veľkosti a moci a na lásky-
plné pôsobenie v dejinách vyvoleného
národa. Spiritualita živej a plnokrvnej
modlitby umožňuje a napomáha čítať
dejiny z pozície viery a vidieť všade
odlesk Božej slávy a krásy. Takéto
primknutie sa k Bohu v modlitbe by
malo byť pre nás povzbudením, lebo tak
robil aj Kristus, robme preto tiež
podobne. – bl –

Modlitba je pre každé náboženstvo
významným a nepostrádateľným prv-
kom, je jeho srdcom, duchom a dušou.
Človek ako homo religiosus je zároveň
i homo orans. Modlitba v sebe spája
prvky chvály, vďaky a prosieb. Základ-
nou a najdôležitejšou formou modlitby je
modlitba chvál. Človek sa necháva pre-
niknúť veľkosťou a krásou Boha a snaží
sa prostredníctvom slov a gest vyjadriť
postoje a pocity svojho vnútra. Modlitba
chvál môže mať mnoho foriem. Židovské
náboženstvo vyjadruje chválu formou
požehnania (berakot), vyznaním viery
(Šema, jisrael), hymnami a žalmami. Mô-
žeme tiež spomenúť entuziastické zvo-
lania: Hosana, Aleluja, Amen a pod.

Ak je modlitba chvál odrazom Božie-
ho mystéria, ktoré človek veriacim srd-
com poznáva, uznáva a vyznáva, potom
prosba odráža konkrétnu situáciu člo-
veka s jeho problémami a potrebami.

Medzi tieto dve formy modlitby môže-
me umiestniť modlitbu vďaky, ktorá je
adresovaná Bohu ako tomu, ktorý člove-



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 16:00

ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Dan 9,4b-10; Ž 79; Lk 6,36-38 6:30

11:30 † rod. Nagyova

18:00 † Miroslav 1.výr.úmrtia

6:30
Iz 1,10.16-20; Ž 50; Mt 23,1-12 11:30 † rod. Godušova

Ukáž nám, Pane, cestu spásy. 18:00 ¤ Andrej

6:30
Jer 18,18-20; Ž 31; Mt 20,17-28 11:30 † Anna, Jozef

Zachráň ma, Pane, vo svojom milosrdenstve. 18:00 ¤ Vladimír s rod.

6:30
Jer 17,5-10; Ž 1; Lk 16,19-31 11:30 † Anton, Mária

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

6:30
Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Ž 105; Mt 21,33-43.45-46 11:30 † duše v očistci

Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. 18:00 † Zuzana, Alžbeta, Michal

Sv. Perpetuy a Felicity, mč. 7:00 ¤ žijúci členovia RB

Mich 7,14-15.18-20; Ž 103; Lk 15,1-3.11-32

Milostivý a milosrdný je Pán. 18:00 ¤ Andrea

7:10 ranné chvály

7:30 † Július

Ex 20,1-17; Ž 19; 1 Kor 1,22-25; Jn 2,13-25 9:00 † Jozef, Milan, Cyril, Mária

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Terézia s rod.

Pane, nezaobchádzaj s nami podľa našich 

hriechov.
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Pane, ty máš slová večného života.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

8.3.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie B. Lešová E. Andrejková Z. Bačová M. Vargová

žalm M. Borošová

2. čítanie P. Urban E. Andrejko J. Bajusová H. Fraňová

prosby A. Zapotoková H. Andrejková N. Kraščeničová sr. Alojzia

1. Na kostol venovali bohuznáma
100 €, z pohrebu Márie Hajdukovej
30 € a na výzdobu kostola venovala
bohuznáma 10 €.

2. Jarná zbierka na Charitu činila
v TV 1 019,46 € a ZH 40 €. Pomohli
sme ňou núdznym.

3. Počas pôstneho obdobia myslíme
na chudobných a sociálne odkáza-
ných ľudí v našej farnosti. Preto
počas neho prebieha finančná
zbierka Veľkonočný dar, ktorou
každoročne prispejeme aspoň 30
rodinám alebo jednotlivcom
k zmierneniu chudoby.

4. Naša farnosť v spolupráci s ThDr.
Rastislavom Dvorovým, ktorý je
sprievodcom pútnikov, organizuje
od 8. 9. do 15. 9. púť do Svätej
zeme. Cena za púť je 650 € a zá-
loha 200 €. Záujemcovia nech sa
nahlásia v sakristii. Doposiaľ je
ich 25. Celkový počet je 40 osôb.

5. Sviatosť birmovania je potvrdená
ABÚ na 31. 5. o 11. hod. s vyslu-
hovateľom Mons. Alojzom Tká-
čom, emeritným arcibiskupom.

6. V pondelok 9. 3. o 17. hod. na fare
bude stretnutie a skúšanie prvo-
prijímajúcich detí zo ZŠ Pribino-
va a M. R. Štefánika s kapl. Jánom
Kocurkom a katechétkami a v uto-
rok 10. 3. ZŠ Komenského a Gor-
kého s kapl. Jánom Hudákom.

7. Stretnutie miništrantov bude
v sobotu 7. 3. o 10.30 hod. na fare.

8. Ružencové spoločenstvo bude
mať výmenu tajomstiev na 1. ne-
deľu v mesiaci 1. 3. pred pobož-
nosťou krížovej cesty a spoločnú
modlitbu sv. ruženca po pobož-
nosti krížovej cesty počas uctie-
vania ostatkov Sv. kríža.

9. Pobožnosti Krížovej cesty nášho
Pána Ježiša Krista budú v piatok
o 17.20 hod. pre birmovancov
a v nedeľu o 14.30 hod. 2. pôstna
nedeľa: seniori; 3. pôstna: rodiny a

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

miništranti; 4. pôstna: Fokoláre;
5. pôstna: Ružencové bratstvo;
6. pôstna: kňazi a Modlitby otcov
a matiek.

10. V rámci prípravy na VIII. Svetový
deň rodín pozývame všetkých, kto-
rí sa chcú dozvedieť viac o rodine
podľa Božieho zámeru na kate-
chézy, ktoré predstavia manželia
Jančišinovci a Labaničovci na té-
my: Stvorení pre radosť, Poslanie
lásky a Význam ľudskej sexuali-
ty. Stretnutie sa uskutoční v ne-
deľu 1. 3. od 17. do 19. hod. na
SOŠ sv. Jozafáta, v priestoroch
reštaurácie Mladosť na Komens-
kého 10 v Trebišove.

11. Dospelí, ktorí sa ešte chcú pri-
hlásiť k prijatiu sviatosti birmo-
vania, nech prídu na farský úrad
v sobotu 7. 3. o 9. hod.

12. Ekumenický svetový deň mod-
litieb žien bude v nedeľu 8. 3. o
15.30 hod. v Gréckokatolíckej cir-
kvi v Trebišove.

13. Pôstna krabička pre Afriku je
zbierka. Materiály si vyzdvihnite
pri časopisoch.

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI
Sviatosť krstu prijali: v sobotu
14. 2.  Ema Sokolová, 21. 2. Ma-
ximilián Hugo Staša v nedeľu

22. 2. Marco Mazur. Vítame ich v na-
šom spoločenstve. Nech sú rodičom
na radosť a svetu na osoh.

Všeobecný: Aby všetci, čo pracujú vo
vede a výskume, dávali sa do služby
pre všestranný rozvoj ľudskej osoby.
Evanjelizačný: Aby sa stále viac
uznával osobitný prínos žien pre
život Cirkvi.
Úmysel našich biskupov: Aby sme
sa rozjímaním o utrpení a smrti
Pána Ježiša a dobrou svätou
spoveďou čo najlepšie pripravili na
slávenie Veľkej noci.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA MAREC


