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XIX. ročník

24. januára 2016
3. nedeľa v období cez rok

Resp.: Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.

U

SLUZ¡OBNÍKSLOSLOSLOSLOSLOVVVVVAAAAA
Mali by sme urobiť významný krok,

aby sme začali nad evanjeliom uvažovať,
skúmať ho, aby sme vedeli o evanjeliu
rozprávať tým, ktorí o ňom nepočuli
a stali sme sa tak služobníkmi slova.
Môžeme tak pomôcť sebe, ale aj mnohým
iným Teofilom, ktorí už síce vedia, čo sa
dialo okolo Krista, ale nevedia všetko,
alebo aspoň nie toľko, koľko treba.

Zamýšľame sa nad tým, čo spôsobuje-
me svojimi slovami a postojmi v prostre-
dí, v ktorom bežne žijeme?

V druhej časti evanjelista približuje
Ježiša, ako číta Božie slovo v synagóge
v Nazarete, kde ho ovládal Pánov Duch
a pobádal ho uskutočniť to, čo u Židov
predstavoval milostivý rok. Uvažovali
sme niekedy nad tým, čo nám treba za-
nechať a čo si ešte osvojiť, aby sme moh-
li pravdivo o sebe povedať, že Duch
Pánov je nad nami? Teda, aby tí, medzi
ktorými žijeme, to aj cítili.       n

Beáta Šimková, katechétka

EVANJELISTA LUKÁŠ, ktorý podľa
starej cirkevnej tradície pochádzal
zo sýrskej Antiochie, bol pôvodne

pohan. Neskôr sa stal Pavlovým spoloč-
níkom a spolupracovníkom. Dnešnú ne-
deľu nám predstavuje „Prológ“, v ktorom
oznamuje svoje rozhodnutie zaradiť sa
medzi služobníkov slova a po dôkladnom
preskúmaní po poriadku vyrozprávať
všetko, čo o Ježišovi Kristovi povedali tí,
ktorí ho osobne poznali.

Autor evanjelia v tomto predslove oz-
namuje posolstvo evanjelia istému Teofi-
lovi, o ktorom nevieme, či je historickou
osobou alebo symbolicky označuje všet-
kých Božích priateľov. Teofil v gréčtine
označuje niekoho, koho Boh miluje, ale-
bo kto miluje Boha (u nás – Bohumil).

V tomto prológu Lukáš oznamuje, že
to, čo nasleduje, nie sú nepodložené
historky, z akých vychádzali pohanské
náboženstvá, ale že sa jedná o dôkladne
preverené udalosti. Aj keď úvodné slová
patria Teofilovi, rovnako sú adresované
všetkým, ktorí boli zasvätení do Kristov-
ho učenia, teda aj nám.

Evanjelista nás informuje, ako prijal
učenie Ježiša Krista od tých, ktorí videli
všetky dôležité udalosti a boli služobník-
mi slova. Preto sa rozhodol stať sa slu-
žobníkom slova, aby svojím príkladom
pomohol nielen Teofilovi, ale aj nám,
k takému istému rozhodnutiu.

AKO HLÁSAŤ milosrdenstvo a ako
ho uvádzať do života? Aj dnes sa
značná časť ľudí riadi heslom

francúzskej revolúcie: „Sloboda, rovnosť,
bratstvo“. Pri jeho uplatňovaní často pla-
tí, že ten, kto sa nepodrobí pravidlám
hry spoločnosti silných, zdravých a ús-
pešných, alebo sa v nich nevyzná, teda
ten, kto sa pridržiava Ježišových blaho-
slavenstiev, ktoré toto usporiadanie spo-
chybňuje a prevracia, je považovaný za
naivného a chudáčika a je súcitne vys-
mievaný. Slovo súcit tak získava negatív-
ny, takmer cynický podtón. Ani v našej
spoločnosti to nevyzerá so súcitom a mi-
losrdenstvom dobre.

SLOBODA, SPRAVODLIVOST¡

A MILOSRDENSTVA MILOSRDENSTVA MILOSRDENSTVA MILOSRDENSTVA MILOSRDENSTVOOOOO

vodlivosti, ktorý je zároveň
poriadkom slobody.

Spravodlivosť a spra-
vodlivý spoločenský poria-
dok. Už Aristoteles poukázal na
to, že spravodlivosť a nespravodlivosť
sú viacznačné pojmy. Vedel, že zákon
nemôže upravovať každý mnohotvárny
prípad života a že teda spravodlivosť je
odkázaná na dobrotu ako vyššiu hodno-
tu. Dnes existuje veľa výkladov spra-
vodlivosti.

Mnohí považujú reč o spravodlivosti
a o spravodlivej spoločnosti za prázdnu
formulku a púhu fasádu slov, ktoré sa
hodia k populistickej politickej propa-
gande a môžu byť zneužité k mocenským
účelom. Toto nebezpečenstvo popísal
Dostojevskij v postave veľkého inkvizí-
tora v románe Bratia Karamazovci a uká-
zal, ako sú ľudia, aby sa domohli chleba,
pripravení položiť svoju slobodu k no-
hám moci a povedať: „Radšej nás zotročte,
ale nás nasýťte.“ Demokracia bez hodnôt
sa môže veľmi rýchle premeniť v otvore-
ný alebo zákerný totalitarizmus.

Pre správny spoločenský poriadok je
zásadná otázka spravodlivosti. Tá spočí-
va v tom, dať každému, čo je jeho (suum
cuique). Už Augustín v De civitate Dei zdô-
raznil základný význam spravodlivosti
pre štátnosť, keď uviedol: „Ak odstránime
spravodlivosť, čo zostane z vlád, ak nie
veľké lúpežnícke podniky? Veď ani lupič-
ské združenie nie je nič iného než štát
v malom. Banda sa skladá z ľudí, riadi sa
rozkazmi náčelníka, je viazaná spoločen-
skou zmluvou, korisť si rozdeľuje podľa
zákona dohody.“

Milosrdenstvo je viac ako sloboda
a spravodlivosť. Augustín hovorí: „Milo-
srdenstvo nie je nič iné ako vziať na seba
chudobu druhého. Slovo milosrdenstvo je
odvodené od tejto bolesti srdca pre chu-
dobného. Obe slová sú teda v slove milosr-
denstvo: chudoba a srdce. Keď je tvoje
srdce dotknuté, zasiahnuté chudobou
druhého, to je milosrdenstvo.“ – bl –

Neznamená to však, že kresťanstvo
slobodu popiera. Veď konštrukčným
princípom sociálnej náuky cirkvi je ne-
odňateľná dôstojnosť a sloboda človeka.
Sociálna náuka cirkvi vychádza z výs-
lovne novovekého východiska a zdieľa
novoveký obrat k subjektu, ktorý má ďa-
leko k subjektivizmu.

Sloboda neznamená individualistic-
kú slobodu ľubovôle. Lebo tá sa omnoho
viac viaže na momentálne prevládajúce
nálady, záujmy a emocionálne podnety.
Individualistická sloboda ľubovôle je
tiež politicky vysoko nebezpečná. Môže
sa nechať zviesť propagandou a agitá-
ciou a tým sa veľmi rýchlo zmeniť v ot-
vorený či zákerný totalitarizmus. Slobo-
da, ktorá si je vedomá svojej vlastnej
dôstojnosti, bude vždy ctiť i slobodu
druhého, bude s ňou solidárna a bude
sa o ňu zasadzovať.

Sloboda preto nie je slobodou „od dru-
hých“, ale slobodou „s druhými“ a „pre
druhých“. Sloboda sa uskutočňuje
v spravodlivosti, ktorá dáva každému to
jeho. Sloboda v konkrétnom predpokla-
dá, že všetci ostatní rešpektujú vlastnú
slobodu. Predpokladá tým poriadok spra-



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
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Obrátenie svätého Pavla, apoštola 6:30

Sk 22,3-16; Ž 117; Mk 16,15-18 11:30 † rod. Lobova, Šaffova

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 18:00 † Ján, Anna, Ján, Barbora

Sv. Timoteja a Títa, bs. 6:30
2 Tim 1,1-8; Ž 96; Lk 10,1-9 11:30 † Anna, Mária

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. 18:00 † Michal

2 Sam 7,4-17; Ž 89; Mk 4,1-20 6:30

11:30 † Július

18:00 ¤ kňaz Michal

Sv. Tomáša Akvinského, kň. uč. 6:30
2 Sam 7,18-19.24-29; Ž 132; Mk 4,21-25 11:30 ¤ Jozefína s rod.,Agáta s rod.

Pán, Boh, mu dal trón jeho otca Dávida. 18:00 † Peter

6:30
2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Ž 51; Mk 4,26-34 11:30 ¤ rod. Bérešova

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. 18:00 † rod. Zbojovská, Drobňakova

2 Sam 12,1-7a.10-17; Ž 51; Mk 4,35-41 7:00 ¤ kňaz Andrej

Bože, stvor vo mne srdce čisté. 18:00 † Michal, Margita

7:10 ranné chvály

7:30 † Mária

9:00 † Oľga, Juraj

10:30 ¤ pro populo

Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. 18:00 † Margita

4. nedeľa v období cez rok

Jer 1,4-5.17-19; Ž 71; 1 Kor 12,31–13,13; Lk 4,21-30

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem 

naveky.
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OZNAMY

1. Dnes  24. 1. je arcidiecézna zbier-
ka na pastoráciu mládeže: Arci-
biskupské centrum mládeže v Pre-
šove a Univerzitné pastoračné
centrum v Košiciach.

2. Tým, že sme odstránili plynové
ohrievače na stenách a zateplili
strop kostola a faru, sme na ply-
ne v roku 2015 ušetrili 46%.
Teda investícia na zateplenie sa
nám vráti za necelé 3 roky. K tej-
to úspore prispelo aj šetrenie na
spotrebe plynu podlahovým kúre-
ním pod lavicami a radiátorovým
kúrením zapusteným v stenách.
Vymenili sme aj stýkače elek-
trickej energie v rozvádzači za
menej ampérové a tým sme
znížili sadzbu určenú pre odber
energie.

3. Prosíme, aby sme neprejavovali
úctu pálením sviečok pred so-
chou Lurdskej Panny Márie a sv.
Bernadetky a pred kostolným krí-
žom, lebo týmto sa poškodzujú
samotné objekty úcty. Sviečky
patria do kostola na oltár alebo
na cintorín na hrob zosnulého.

4. Ďakujeme dobrovoľníkom, kto-
rých nám poskytuje Mesto Trebi-
šov v rámci aktivačných prác
a kostolníkom za likvidáciu a ulo-
ženie vianočnej výzdoby.

5. Na ekumenickej bohoslužbe
mesta Trebišov v rámci Týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov
sa v nedeľu 17. 1. zúčastnili: pro-
topresbyter pravoslávnej cirkvi
Mgr. Ladislav Bilý, ktorý bol kaza-
teľom Božieho slova, protopres-
byter a dekan gréckokatolíckej
cirkvi Mgr. Dušan Seman, farár
Reformovanej kresťanskej cirkvi
Mgr. Miroslav Kovaľ, zborový farár
Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania Mgr. Marek Semko, pas-
tor Apoštolskej cirkvi Mgr. Ra-

31.1.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie L. Fraštiová P. Tóthová E. Capová E. Andrejková

žalm D. Telepčáková

2. čítanie K. Fraštiová M. Lörincová Z. Bačová E. Andrejko

prosby L. Fraštia E. Hovancová J. Bajusová H. Andrejková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

dovan Mikula. Z príležitosti Roka
zasväteného života sme pozvali
do nášho modlitbového spoločen-
stva zástupcov reholí pôsobiacich
v meste. Za komunitu bratov ba-
ziliánov nebol zástupca. Za ko-
munitu sestier sv. Bazila sestra
Pavla. Za komunitu sestier Kon-
gregácie Najsv. Spasiteľa pred-
stavená sestra Stanislava a ses-
tra Alojzia. Zástupcovia mesta
Trebišov – primátor PhDr. Marek
Čižmár a prednosta Mestského
úradu Mgr. Peter Sovák.

6. V nedeľu 17. 1. sme o 10.30 hod.
slúžili sv. omšu za nenarodené
detí, ktoré sa konajú v rámci
arcidiecézy v jednotlivých deka-
nátoch.

7. Týždeň modlitieb za zjednote-
nie kresťanov v tomto roku bude
aj vo filiálnom kostole sv. Jozefa,
robotníka v Zempl. Hradišti, kde
sa uskutoční ekumenická pobož-
nosť v nedeľu 31. 1. o 14.30. Zú-
častnia sa na nej pravoslávny
a gréckokatolícky duchovný i re-
formovaný pastor.

8. V piatok 29. 1. bude stretnutie
všetkých birmovancov, t. j. žia-
kov prvého aj druhého ročníka
stredných 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.

9. Nejestvuje žiaden svätec bez mi-
nulosti, ani žiaden hriešnik bez
budúcnosti. To povedal Svätý
otec na utorňajšej rannej omši
v Dóme sv. Marty vychádzajúc
z príkladu kráľa Dávida a liturgic-
kého čítania o jeho pomazaní Sa-
muelom (1 Sam 16, 1-13).

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


