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2. nedeľa v období cez rok

Resp.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

U

REÁLNAREÁLNAREÁLNAREÁLNAREÁLNALÁSKA

ná láska slúži druhému a nie sebe samé-
mu. Romantická láska je samoláska, až
realistická láska je láska. Tá miluje, aj
keď je ten druhý iný, ako by som si že-
lal, aj keď je nepríjemný až protivný. Tá
slúži nielen v slnečných dňoch, ale aj
v dňoch zamračených. Toto je láska,
o ktorej píše apoštol Pavol v 13. kapitole
listu Korinťanom.

Kde však takúto lásku vziať? Presne
tam, kde ju vzali v Káne: od Ježiša. Iba a
jedine on je autorom tejto druhej, zrelej a
dokonalej lásky. Iba on dokáže premeniť
otvorený vzdor na opravdivú lásku tak,
ako dokázal premeniť vodu na víno. Deje
sa to troma spôsobmi: Po prvé tým, že
Ježiša počúvame ako svojho učiteľa a je-
ho učenie sa snažíme zachovávať. Najťaž-
šia časť jeho učenia je nepochybne tá
o kríži: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie
sám seba, nech vezme svoj kríž a nasleduje
ma!“ (Mt 16, 24). Paradoxne symbolom
dokonalej lásky je kríž, a to aj v manžel-
stve. Ďalej tým, že Ježiša nasledujeme
ako svoj vzor: on odpúšťal do krajnosti,
dokonca z lásky k nám zomrel. A koneč-
ne tým, keď ho máme ako svojho pomoc-
níka. V modlitbe a vo sviatostiach dostáva-
me od neho silu žiť ideál lásky naplno.

Ak máme vo svojom povolaní alebo
vzťahu vytrvať, musí prísť k nahradeniu
romantiky realitou, čiže prvého vína dru-
hým. A jediný, ktorý toto robí, je Ježiš.
Prosme Ježiša, nech už žijeme v akom-
koľvek stave, v manželskom alebo kňaz-
skom, rehoľnom či ako rodičia, o túžbu
po dokonalosti v láske.        n

Ján Kocurko, kaplán

NA SVADBE V KÁNE boli dve vína.
Prvé víno vzniklo prirodzeným
spôsobom. Hrozno sa urodilo,

obralo sa, odšťavilo sa, šťava vykysla a
vzniklo víno. Druhé víno vzniklo zázra-
kom. Vzniklo z vody pričinením Ježiša.
A toto víno bolo ešte lepšie ako to prvé.
Tieto dve vína sú symbolom dvoch lások,
ktoré patria do vývoja každého človeka.

Prvá alebo romantická láska je priro-
dzená. Vyvíja sa spontánne. On a ona si

padnú do oka, preskočí iskra a oni sa do
seba zaľúbia. Romantická láska je láska
prirodzená, vrcholne ľudská.

Pri tejto láske si zrazu každý uvedomí,
že ten druhý má svoje vlastné predstavy,
želania a očakávania nie vždy zhodné s je-
ho. A to je problém. V romantickej láske
všetko vychádza prirodzene a automatic-
ky podľa očakávania. Realita je ale iná.
V realite je veľa prekvapení a neočakáva-
ných a nepríjemných sklamaní. Ba aj
veľa vzdoru.

Druhé víno je obrazom opravdivej rea-
listickej druhej lásky, ktorá prichádza,
keď prvá pominie. Je to láska, ktorá vní-
ma toho druhého nie ako predĺženie se-
ba samého, nie ako predmet vlastného
uspokojenia, ale ako zdroj jedinečnosti
a šancí pre svoj vlastný rast.

Táto druhá láska nie je ľahká. Nie je
ani prirodzená, ani automatická. Skutoč-

ZLATO, KADIDLOKADIDLOKADIDLOKADIDLOKADIDLO A MYRHA

„Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou,
jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu.

Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu
dary: zlato, kadidlo a myrhu.“  (Mt 2, 11)

EVANJELISTA MATÚŠ predstavuje
Ježiša ako naplnenie starozákon-
ných prisľúbení. V Starom záko-

ne (SZ) je veľmi častý obraz odovzdáva-
nia vzácnych darov. Kráľovná zo Sáby
prišla do Jeruzalema, aby sa presved-
čila o múdrosti kráľa Šalamúna a pri-
niesla mu veľké množstvo darov (1 Kr
10). Aj keď sa v Písme nikde nespo-
mína počet mudrcov, niektorí cirkevní
otcovia vzhľadom na počet a druh darov
usúdili, že boli traja a videli v tom
uznanie Ježišovej kráľovskej hodnosti
(zlato), božstva (kadidlo) a predpoveď
budúceho utrpenia (myrha). Stredoveké
legendy im pridelili aj mená Gašpar,
Melicher a Baltazár.

Zlato. V myslení starého Orientu
bolo prisudzované slnku. V Egypte sa
o faraónovi hovorilo, že je „zlatým poho-
rím, ktoré ožaruje celú zem“. Schránka
zmluvy bola zhotovená z akácioveho
dreva a bola zvonka aj zvnútra pozláte-
ná. Šalamúnov chrám vyžaroval ako
Boží dom zlatý lesk. „Potom Šalamún ob-
tiahol aj chrám znútra rýdzim zlatom a plat-
ne pripevnil zlatými klincami. A tak celý
dom obtiahol zlatom, úplne celý dom. Aj
celý oltár, ktorý bol pred príbytkom, obtia-
hol zlatom.“ (1 Kr 6, 21-22)

Zlato nie je niečím božským – mylný
záver o božskosti zlata súvisel do istej
miery s hriechom pri zhotovení zlatého
teľaťa (Ex 32,4). Apoštol Peter v Prvom

liste píše, že viera je „omnoho vzácnejšia
ako pominuteľné zlato“ (1 Pt 1, 7). U cir-
kevných Otcov bolo zlato symbolom Bo-
žieho kráľovstva. Tak bol interpretovaný
aj dar mudrcov od východu. Gregor
Veľký píše k uvedenému miestu v Matú-
šovom evanjeliu: „A my obetujeme novo-
narodenému Pánovi zlato tým, že ho uzná-
vame za kráľa celého vesmíru.“

Kadidlo. Vonný dym kadidla vzniká
pálením živice. Kadidlový dym v SZ bol
prvkom posvätného obradu incenzácie,
pričom to bola pocta vyhradená samot-
nému Bohu. Príjemná vôňa mala tiež
uzmieriť Pána, aby netrestal svoj never-
ný ľud. Áron zapálil kadidlo a očistil
reptajúci ľud. Všeobecne povedané,
kadidlový dym je symbolom pre úctu
a klaňanie Bohu. Prorok Izaiáš uvádza:
„...všetci prídu zo Sáby, zlato a tymián
prinesú a zvestujú slávu Pánovu.“ (Iz
60, 6) Vôňou kadidla poctili mudrci
novonarodeného Ježiša ako Spasiteľa
sveta.

Myrha. Je to silne aromatická živica
horkej chuti, ktorú starí Egypťania po-
užívali na balzamovanie a Gréci a Rima-
nia z nej získavali tekutinu, ktorú po-
tom používali ako kozmetický prostrie-
dok. Vo Veľpiesni sa uvádza: „Čože je to,
čo stúpa zo stepí sťa mrákavy dymu –
v záplave vône myrhy a kadidla a všakova-
kých práškov voňavých?“ (Pies 3, 6).

Zatiaľ čo v SZ je hlavnou charakte-
ristikou myrhy jej ľúbezná vôňa, v No-
vom zákone sa zdôrazňuje horkosť jej
chuti. Evanjelista Ján píše, ako ukla-
dali Ježiša do hrobu: „Prišiel aj Nikodém,
ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol
asi sto libier zmesi myrhy s aloou. Vzali
Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s vo-
ňavými olejmi, ako je u Židov zvykom
pochovávať.“ (Jn 19, 39)

Mudrci chceli vidieť a spoznať Ježiša
– priniesli mu dary. Ak chceme spoznať
Ježiša, priblížiť sa k nemu, prinášajme
mu dar najväčší – naše otvorené srdce
pri návšteve kostola. – 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

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00

ústav 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

1 Sam 15,16-23; Ž 50; Mk 2,18-22 11:30
† rod. Semankova, Maženská, 

Bučova

Ukáž nám, Pane, cestu spásy. 18:00 ¤ rod. Bižova

6:30
1 Sam 16,1-13; Ž 89; Mk 2,23-28 11:30 ¤ Marta

Našiel si, Pane, svojho služobníka Dávida. 18:00 † Anna

6:30
1 Sam 17,32-33.37.40-51; Ž 144; Mk 3,1-6 11:30 † rod. Ižova, Mitrova, Iľkova

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. 18:00 † František

Sv. Agnesy, pn. mč. 6:30
1 Sam 18,6-9;19,1-7; Ž 56; Mk 3,7-12 11:30 ¤ Martin

Na Boha sa ja spolieham a nebojím sa. 18:00 † Peter

1 Sam 24,3-21; Ž 57; Mk 3,13-19 6:30
11:30 ¤ Mária 70 r.živ.

18:00 † Jozef, Ondrej

2 Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Ž 80; Mk 3,20-21 7:00
Rozjasni, Pane, svoju tvár a budeme spasení. 18:00 † Mária, Michal

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ rod. Klasovská

9:00 † Július

10:30 ¤ pro populo

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

3. nedeľa v období cez rok

Zmiluj sa Bože, nado mnou, zmiluj sa 

nado mnou.

Neh 8,2-4a.5-6.8-10; Ž 19; 1 Kor 12,12-30; 

Lk 1,1-4;4,14-21
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OZNAMY

1. Bohuznámy venoval na bankový
účet farnosti 10 € na kostol.

2. Tým, že sme odstránili plynové oh-
rievače na stenách a zateplili strop
kostola a faru, sme na plyne v roku
2015 ušetrili 46%. Teda investícia
na zateplenie sa nám vráti za necelé
3 roky. K tejto úspore prispelo aj
šetrenie na spotrebe plynu podlaho-
vým kúrením pod lavicami a radiá-
torovým kúrením zapusteným v ste-
nách.

3. Na slávnosť Zjavenia Pána sme po-
žehnali 62 nahlásených domov
a bytov (oprava údaja  z minulého
čísla). Požehnali sme trojkráľovú vo-
du, ktorá je ešte k dispozícii v sak-
ristii, aby sme si požehnali priesto-
ry, v ktorých sa odvíja a zároveň po-
sväcuje náš každodenný život.

4. Od pondelka 11. 1. pokračujeme
v slúžení sv. omší v nemocničnej
kaplnke. Tento rok sa podľa doho-
dy o upratovanie a výzdobu kaplnky
stará gréckokatolícka farnosť.

5. Týždeň modlitieb za zjednotenie
kresťanov v tomto roku bude v na-
šej farnosti 17. 1. o 16. hod., kedy
sa budú všetci duchovní pastieri
modliť na tento Kristov úmysel. Bo-
hoslužba slova bude na tému
Povolaný zvestovať veľké skutky
Pánove (porov. 1 Pt 2, 9). Kazateľom
Božieho slova bude prot. Mgr. Ladis-
lav Bilý, pravoslávny duchovný. Na
bohoslužbe sa zúčastní aj primátor
mesta a predstavení rehoľných spo-
ločenstiev pôsobiacich v meste. Po-
zývame všetkých kresťanov na mod-
litbový zápas o jednotu.

6. Stretnutie laického spoločenstva
MAM bude v rámci Ekumenických
modlitieb 17. 1. o 16. hod. v kosto-
le. Srdečne pozývame všetky členky
spoločenstva.

7. Týždeň modlitieb za zjednotenie
kresťanov v tomto roku bude aj vo
filiálnom kostole sv. Jozefa, robot-
níka v Zempl. Hradišti, kde sa
uskutoční ekumenická pobožnosť

24.1.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie B. Lešová T. Bartovič Z. Bačová H. Fraňová

žalm P. Sopková

2. čítanie P. Urban R. Bartovič J. Bajusová sr. Alojzia

prosby A. Zapotoková I. Bartovičová E. Hovancová M. Vargová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

v nedeľu 31. 1. o 14.30. Zúčastnia
sa na nej pravoslávny a gréckokato-
lícky duchovný i reformovaný pastor.

8. Vianočná výzdoba a jasličky
v kostole budú do 18. januára.

9. V stredu a vo štvrtok 20. a 21. 1. od
16. hod.  sa uskutoční stretnutie
detí s kaplánom. Prioritou tohto
stretnutia je porozprávať sa s deťmi
a ich rodičmi. Očakávame vedomos-
ti základných právd spojenými s Eu-
charistiou a sviatosťou zmierenia.

10. Na budúcu nedeľu  24. 1. je arci-
diecézna zbierka na pastoráciu
mládeže: Arcibiskupské centrum
mládeže v Prešove a Univerzitné
pastoračné centrum v Košiciach.

11. V piatok 29. 1. bude stretnutie
všetkých birmovancov, t. j. žiakov
prvého aj druhého ročníka stred-
ných škôl. Stretnutie začína sv.
omšou o 18. hod. a bude pokračovať
po sv. omši. Účasť je nutná! Ak by
nejaký birmovanec zo študijných
alebo zdravotných dôvodov nemohol
prísť, nech ho na stretnutí zastúpi
aspoň jeden rodič.

12. Dňa 12. 1. 2016 odišiel do večnosti
vdp. Alexander Repický, kňaz.
Narodil sa 10. 10. 1947 v Micha-
lovciach. Kňazskú vysviacku prijal
21. 6. 1970 v Bratislave. Pôsobil vo
farnostiach: Košice – sv. Alžbety,
Košické Olšany, Ťahanovce, Ľubiša,
Veľký Šariš a Fintice. Pohrebné ob-
rady spojené so zádušnou sv. omšou
boli v piatok 15. 1. o 9.30 hod. vo
Finticiach a o 13.30 hod. v Micha-
lovciach.

13. V Nedeľu Pánovho krstu Svätý
otec František slávil v ranných ho-
dinách Eucharistiu spojenú s ude-
ľovaním sviatosti krstu. V Sixtín-
skej kaplnke pokrstil 26 novoro-
dencov, 13 chlapcov a 13 dievčat,
všetko deti vatikánskych zamest-
nancov.
„Nezabudnite, že tým najväčším dedič-
stvom, ktoré môžete dať vašim deťom,
je viera. Dbajte o to, aby sa nestratila,
aby rástla a zostala ako dedičstvo,“
opakovane zdôraznil pápež Franti-
šek.

   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)


