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XVIII. ročník

17. mája 2015
7. veľkonočná nedeľa

Resp.: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach.

Ján Hudák, kaplán

KOĽKO SÍL NÁS stojí udržanie
jednoty? Matka sa modlí, aby jej
deti medzi sebou dobre vychádza-

li. Otec prosí deti, aby sa jeho smrť
nestala príčinou sporov o dedičstvo. Je
chvályhodné, že brat, sestra má ešte
chuť, odvahu medzi súrodencami budo-
vať jednotu. Na pohrebe kolegu z práce
si všetci uvedomili, že ich opúšťa člo-
vek, ktorý kolektív zjednocoval, spájal,
budoval. Či nebolí, keď sa rozpadá man-
želstvo, keď rodina nedrží spolu, keď sa
susedia obchádzajú? Keď si na pozdrav

neodpovedáme? Keď sa už nenavštevu-
jeme? Keď je farnosť rozbitá? Keď je ná-
rod, parlamentom počnúc, rozhádaný?

„Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom me-
ne, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako
my.“ Ježiš sa modlí za nás k Otcovi, nie
aby nás zobral zo sveta, ale aby sme
vytrvali na zemi v boji so zlom. Ježiš
vie, že sa vracia späť k Otcovi a prosí za
nás, aby sme poznali pravdu, vytrvali
v pravde, pretože človek nie je stvorený
pre večný život na zemi, ale naša vlasť
je v nebesiach.

Človek je stvorený, aby Boha pozná-
val, miloval, Bohu slúžil a svojím
životom si zaslúžil večnú odmenu. Kto
zničí jednotu s Bohom hriechom, zavrhuje
Boha ako svoje jediné a najvyššie dobro.
Hriech ničí jednotu. Jednotu, ktorá sa
prejavovala láskou, pokojom a spravodli-
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vosťou, hriech ničí. Hriech prarodičov
zmenil pokoj na strach. Adam a Eva sa
pred Bohom ukryli. Hriech Kaina zničil
bratskú lásku. Neresti ľudí spôsobili
trest potopou. Babylonská veža až do
konca čias bude znamením pýchy, že
človek človeku prestal rozumieť.

Už nikdy nebude svet na zemi ideálny.
Preto apoštol Ján píše: „Deti moje, toto
vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby nie-
kto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša
Krista, spravodlivého. On je zmiernou obe-
tou za naše hriechy; a nielen za naše, ale
aj za hriechy celého sveta.“

Kresťan nového tisícročia má byť bu-
dovateľom pokoja. Pokoja svojho vnútra
a vtedy bude budovať i pokoj vo svojom
okolí. Kto nemá pokoj vo svojom srdci,
nemôže šíriť pokoj vo svojom okolí. Kto
ho nemá, nemôže ho ani dať. Ak niečo
svet potrebuje, je to pokoj. Veda a ume-
nie môžu obohatiť človeka, vyvolať spo-
kojnosť, úsmev, ale všetko len dočasu.
Jedine pokoj, ktorý dáva Boh, môže nie-
len na zemi, ale i po smrti urobiť člo-
veka skutočne šťastným.  n

PÁPEŽ FRANTIŠEK v apoštolskom
liste všetkým zasväteným osobám
pri príležitosti Roku zasväteného

života píše, že treba „hľadieť na minulosť
s vďačnosťou“. Nepochybne veľká vďaka
patrí aj sv. Augustínovi za jeho obrovský
prínos do rehoľného života, najmä za
autorstvo veľkej reguly.

Najprv založil spoločenstvo laikov,
ktorí boli mníchmi, potom ho rozšíril
na kňazov, ktorí slúžili veriacim v die-
céze Hippo. Augustín bol mníchom.
Termín „mních“ znamená „jeden človek“
(monos), ktorý žije v spoločenstve a slúži
Pánovi modlitbami a dobrými skutkami.
Rehoľnými sľubmi sú chudoba, čistota
a poslušnosť.

Veľké rehoľné hnutie na Západe za-
čal až sv. Benedikt. Vtedy na Východe
veľké rehoľné hnutie sv. Bazila ešte len
zapúšťalo korene. Tieto hnutia dali
slovu „mních“ kláštornejší význam. Au-
gustínovi mnísi mohli žiť v malom
meste, ale aj vo väčšom. Mohli byť kňaz-
mi v pastorácii alebo aj laikmi konajú-
cimi dobré skutky v Kristovom mene.
Viedli tiež život modlitby a kontemplá-
cie. Snažili sa viesť aktívny život spoje-
ný s modlitbou, ktorý sa v dobe sv. Au-
gustína nazýval zmiešaným životom.

Krátku Regulu, ktorú napísal sv. Au-
gustín, by si mal asi každý prečítať,
lebo je stručná, veľmi triezva a nie je
nezmyselná. Nie je taká dlhá, ako Re-
gula sv. Benedikta, je dokonca kratšia
ako Regula sv. Františka. Pre svoj uspo-
riadaný a praktický obsah sa Augus-
tínova regula pre mužov a mierne upra-
vená regula pre ženy stala základom re-
hoľného života, zvlášť pre rehoľníkov,
ktorí sa snažili viesť život, ktorý je
spojením kontemplácie a aktívnej služ-
by. Preto túto regulu prijali pustovníci,
osamelí rehoľníci alebo ľudia, ktorí žili
vo veľmi malých komunitách v relatív-
nej samote, ako aj kanonici katedrál

a veľkých chrá-
mov, kde sa
schádzali na
modlitbu a pas-
toračnú prácu.
Kanonici, ktorí
nasledovali Au-
gustínovu regu-
lu, sa nazývali „regulovaní kanonici“.
Prídavné meno „regulovaný“ sa vzťahuje
na Regulu sv. Augustína. Napr. aj sv.
Bernard a sv. Norbert nasledovali Regu-
lu Augustína.

Veľa malých mužských komunít, kto-
ré nasledovali Regulu sv. Augustína, sa
postupne stalo väčšími rádmi, ktoré sú
teraz známe ako augustiniáni. Sú aj
augustiniánske rehoľníčky (kontempla-
tívne a klauzúrované), ktoré sa riadia
jeho Regulou. Od stredoveku sú rehoľ-
níci hlavnej augustiniánskej vetvy na-
zývaní „mnísi“ alebo „pustovníci“. Dnes
existujú tisícky katolíckych rehoľníkov
a rehoľníčok, ktorí nasledujú Regulu
Augustína, ale aj zopár anglikánskych,
luteránskych a iných protestantských
rehoľníkov.

Augustín bol od 5. storočia domi-
nantným teológom v západnej Cirkvi.
Jeho myslenie malo vplyv na mnohých
významných kresťanov v minulosti, ale
aj v súčasnosti, čo možno povedať napr.
o kardinálovi Newmanovi, Romanovi
Guardinim, kardinálovi de Lubacovi,
ale aj o posledných pápežoch.

Samotná regula je malým draho-
kamom. Zakladá rehoľný život lásky,
milosrdenstva a skromnosti. Regula vy-
jadruje Augustínov realizmus a psycho-
logický náhľad v jeho prístupe k rehoľ-
nému životu. Jeho názory na ľudskú
prirodzenosť so všetkými jej slabosťami
a veľkými možnosťami pretrvali celé
veky, až do dnešných čias a dali tak
podnet na zrod mnohým rehoľným ko-
munitám. – bl –

AUGUSTÍN AKAKAKAKAKO REHO¼NÍKO REHO¼NÍKO REHO¼NÍKO REHO¼NÍKO REHO¼NÍK



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 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
6:30

Sk 19,1-8; Ž 68; Jn 16,29-33 11:30 ¤ Katarína s rod.

Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. 18:00 ¤ Terézia a Jaroslav

6:30
Sk 20,17-27; Ž 68; Jn 17,1-11a 11:30 † Ľudovít, Mária, Miloš

Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. 18:00 † Ján, Anna, Mária

6:30
Sk 20,28-38; Ž 68; Jn 17,11b-19 11:30 † Michal, Anna

Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. 18:00 † Michal, Mária

6:30
Sk 22,30;23,6-11; Ž 16; Jn 17,20-26 11:30 ¤ Terézia s rod.

Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. 18:00 † duše v očistci

Sk 25,13b-21; Ž 103; Jn 21,15-19 6:30

11:30 ¤ Mária a Emil, 50 r. spol.živ.

18:00 ¤ Juraj

Sk 28,16-20.30-31; Ž 11; Jn 21,20-25 11:00 † Alžbeta, Michal

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Anna, Božena

Sk 2,1-11; Ž 104; Gal 5,16-25; Jn 15,26-27; 16,12-15 9:00 ¤ Ľubomíra, Ľubomír

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Imrich, Anna

Po
18. 5. 

Ut
19. 5. 

Pi
22. 5. 

So
23. 5. 

Pán kraľuje nad všetkými, trón má 

v nebesiach.

Št
21. 5.

Pán tróni na nebesiach; statoční uvidia 

jeho tvár.
20:00 † Magdaléna, Eugen, Michal

Ne
24. 5. 

St
20. 5. 

Nedeľa zoslania Ducha Svätého

Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť 

zeme. 
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

24.5.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Ruttkayová E. Andrejko M. Hudáček

žalm J. Babejová

2. čítanie T. Tink E. Andrejková B. Dinisová

prosby E. Capová H. Andrejková O. Moroz

1. Bohuznámi darovali na kostol 20 €
a 2x 200 €.

2. V piatok 8. 5., na 70. výročie ukon-
čenia druhej svetovej vojny, sme si
po poludňajšej omši na Mestskom
cintoríne uctili padlých vojakov
modlitbou Korunky k Božiemu milo-
srdenstvu.

3. Mestský úrad realizuje v dňoch od
2. 5. do 29. 5. verejnú Zbierku
použitého ošatenia pre sociálne
znevýhodnených občanov. Zber po-
užitého ošatenia bude prebiehať
v pracovných dňoch v čase od 7.30
do 15.30 hod. na prízemí budovy
Mestského úradu v Trebišove. Šatstvo
prosíme donášať zabalené v škatu-
liach, prípadne igelitových vreciach.

4. Stretnutie redakčnej rady Svetla krí-
ža bude v piatok 22. 5. po večernej sv.
omši v kancelárii farského úradu.

5. Slávnosť prvého sv. prijímania pre
skupinu kapl. Hudáka (ZŠ Komen-
ského a Gorkého) 24. 5. o 10.30 h.
Nácviky budú 19. 5. a 21. 5., začína-
jú sv. omšou o 18. hod. a po nej po-
kračujú. Spoločná spoveď detí bude
v sobotu 23. 5. o 13.30 hod.

6. Dnešnú nedeľu 17. 5. o 10. hod.
bude požehnanie obnoveného gr.
kat. chrámu Nanebovstúpenia Pána
a farskej budovy v Z. Hradišti vlady-
kom Mons. Milanom Chauturom spo-
jené s odpustovou slávnosťou. Na
slávnosť sme všetci pozvaní. Z tohto
dôvodu dnes nebude v rím. kat. kos-
tole v ZH slávená Eucharistia.

7. Birmovní rodičia nech sa pred vy-
sluhovaním sviatosti birmovania vy-
spovedajú v týždni od 18. do 21. 5.
Samotných birmovancov budeme
spovedať v piatok 22. 5. od 16. do
18. hod. v kostole. Nácvik bude 20.
a 22. 5. po večernej sv. omši. Sviatosť
birmovania im vyslúži emeritný arci-
biskup Alojz Tkáč v sobotu 23. 5. so
začiatkom o 11. hod. Za birmovancov
sa modlíme, aby ich sviatosť posvä-
tila a posilnila vo vyznávaní viery.

8. Stretnutie birmovancov 1. ročníka
SŠ bude v piatok 22. 5. Začína sv.

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:

František Balog a Zuzana Lovasová
Ohlasujú sa druhýkrát:

Viliam Petrík a Mária Habiňáková
Ohlasujú sa tretíkrát:

Pavol Karniš a Viera Čikošová
Michal Majer a Veronika Ďuristová

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI

omšou o 18.00 a po sv. omši si spo-
ločne preberieme niekoľko poznámok
k nadchádzajúcej príprave.

9. V sobotu 23. 5. sv. omše nebudú
v pravidelnom čase (7.00 a 18.00),
ale o 11. hod., kedy budeme sláviť
sviatosť birmovania, a večer o 20.
hod., kedy budeme s birmovancami
prvého roka prípravy sláviť Vigíliu
Zoslania Ducha Svätého.

10. V rámci jubilejného Roka zasvätené-
ho života bude mať dekan Jozef
prednášku Zasvätený život, spojenú
so svedectvom rehoľných sestier
a bratov o zasvätenom živote. Usku-
toční sa v nedeľu 24. 5. o 16. hod.
v areáli Múzea v Trebišove, Expozícia
ľudovej drevorezby a plastiky.

11. V sobotu 13. 6. o 10. hod. v Dóme
sv. Alžbety v Košiciach prijme diakon
Michal Škulka kňazské svätenie
z rúk arcibiskupa Bernarda. Kto sa
chce tejto slávnosti zúčastniť, nech
sa prihlási v sakristii na autobus,
ktorý odchádza v deň  vysviacky o 8.
hod. ráno od kostola. Nahlásiť sa
môžete do 1. 6.

12. Odpustová slávnosť Návštevy Panny
Márie bude v nedeľu 28. 6. o 10.30
hod. a oslávime ju s novokňazom Mi-
chalom Škulkom. Popoludní sa stret-
neme na Farfeste - farskom dni.

V sobotu 9. 5. si sviatosť man-
želstva vyslúžili Ernest Iľko
a Dominika Zemanová. Na spo-

ločnej ceste životom im prajeme veľa Bo-
žieho požehnania.


