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Resp.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.
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HYMNUSNANANANANALÁSKU

Láske nikdy nedôjde trpezlivosť, ani
s tými, čo sú pozadu a len zdržujú.

Láska sa nepozerá na hodinky, keď
druhí hovoria, netvári sa, že už musí
utekať, akonáhle niekto iný začne ho-
voriť o svojich plánoch, svojich sta-
rostiach, či radostiach.

Láska nikdy nezlyhá.
Sme naozaj len deti, keď dôjde na

uskutočňovanie opravdivej lásky, ale
Boh nám môže pomôcť vyrásť z našich
detinských spôsobov do obrovskej krá-
sy, ktorú v nás stvoril. Preto je každý
z nás určený a stvorený dorásť do neko-
nečných výšok Lásky, aby sme sa mu
v Jeho milovaní viac a viac podobali.
Veď práve toto sme – jeho podobou – po-
dobou LÁSKY – a nakoľko viac a viac
milujeme, nakoľko dokážeme milovať
rôznorodých ľudí nevynímajúc nikoho,
natoľko vzrastaním našej lásky rastieme
do svojej neopakovateľnej krásy, natoľko
sa viac a viac stávame sami sebou, tak
ako nás myslel Boh, keď nás stvoril.

Každá prejavená neláska alebo chvíľa
nenaplnená láskou je strácaním času,
v ktorom sme mali podrásť v láske,
podrásť viac a viac k sebe samému –
k obrazu Lásky, ktorý v nás bol stvo-
rený.       n

Ján Hudák, kaplán

HYMNUS NA LÁSKU môže mať
rôzne podoby...
Láska nie je popudlivá a na-

hnevaná. Láska je šťastná, keď sa dru-
hým darí, dokonca viac ako jej samej.

Láska nemusí šoférovať nablýskaný
voz, žiť v najväčšom dome, jesť najvybe-
ranejšie jedlo, obliekať sa do najmódnej-
ších šiat.

Láska nemusí byť vždy prvá, ani ne-
musí mať vždy posledné slovo, vie pos-
túpiť toto prvenstvo s radosťou iným
a teší sa zo svojho posledného miesta.

Láska nie je drsná alebo surová, nie
je sebecká a nespútava, nenavádza na
zlé, nenúti ostatných, aby tancovali tak,
ako píska.

Láska sa viac stará o potreby dru-
hých, než aby strácala čas starosťami o
seba.

Láska sa nedá vykoľajiť, keď veci
nejdú tak, ako si predstavovala a vie sa
prispôsobiť plánom iných a predovšet-
kým plánom samého Boha, lebo vie, že
jeho plány sú tie najlepšie, pretože On
jediný nekonečne MILUJE.

Láska verí v dobro ukryté v srdci
každého človeka.

Láska nepočúva klebety; o ostatných
hovorí len dobre, lebo vie a chápe, že
v každom človeku je krásne srdce.

BOH JE MIMO priestoru. To zna-
mená, že je všadeprítomný.
Ale ľudia si často kladú otázky:

„Kde Boh prebýva? Ako je možné
k Bohu prísť? Kde je jeho miesto? Čo
človeka vzďaľuje od večnej Pravdy?
Prečo sa Boh človeku „stráca“? “

Sv. Augustín vo Vyznaniach uvádza:
„Hľa, kde je On; tam je, kde je pravda, v hĺ-
bke srdca, ale srdce zablúdilo od neho.“
(IV, 12). Medzi Bohom a človekom je
hlboké, intímne spoločenstvo. Človek je
chrámom Boha. Boh prebýva vo všet-
kých a v každom jednotlivo, ako píše

KDEJEJEJEJEJEBOH?!?!?!?!?!

nebo a zem zvestujú Božiu
slávu; nie vtedy, keď som
„nastavený“ bádať prírodove-
deckým spôsobom. Podľa Hei-
deggera otázka „kde“ možno nájsť
Boha, sa prenáša do diskusie o pod-
mienkach Božej skúsenosti a zaostruje
sa na problém – čo som ja sám. Aj sv.
Augustín sám vyznáva: „Sero te amavi“;
neskoro som ťa miloval, neskoro som
prišiel do stupňa faktického života. Kde
a ako nájsť Boha, závisí od spôsobu
existencie, od slobodného konštituova-
nia vlastného života. Hľadanie je pod-
mienené „vrhnutím sa“ na svet a veci,
alebo postojom opačným – očakávajúcou
otvorenosťou.

Človek sa pohybuje vo svete bolesti,
námah a ťažkostí. Upadnutím do sveta
akoby splýval so svetom a takto sa
vzďaľuje od seba a od Boha. Človek má
strach pred nevyspytateľnými ťažkos-
ťami, ktoré môžu prísť aj v šťastí. Nepo-
koj nemôže byť prekonaný vnútrosvet-
skou nádejou a utópiou. Celá nádej spo-
číva vo veľkom milosrdenstve Boha.

Kardinál Ratzinger (Benedikt XVI.)
v rozhovore s P. Seewaldom uviedol:
„Ak chceme Boha vystaviť skúške – Si tu,
alebo tu nie si? – a ak podnikáme určité
kroky, na ktoré podľa nás musí reagovať
alebo nereagovať, ak robíme z neho takto
predmet nášho experimentu, potom sme sa
už nasmerovali tam, kde ho celkom iste
nenájdeme. Boh sa totiž nepodrobuje
skúškam. On nie je vec, ktorú by sme
mohli vziať do ruky.“ Boh nás stále hľa-
dá. Hľadá nás od počiatku, keď ho člo-
vek sklamal, pýta sa Adama: „Kde si?“
(Gn 3, 9) Boh hľadá človeka a ten sa
skrýva.

Aj dnes sa často skrývame so svojimi
hriechmi pred Bohom. Aspoň teraz,
v čase nadchádzajúceho pôstu otvorme
svoje srdcia a vpusťme tam Boha, ktorý
je k nám hriešnikom milosrdný a nám
poslal svojho Syna, aby nás vykúpil
a daroval nám večný život. – bl –

v Božom štáte sv. Augustín. „V každom
jednaký, nikde nie väčší ani menší, lebo sa
spolčovaním nezväčšuje a delením ne-
zmenšuje.“

Boh je žriedlom blaženosti a cieľom
všetkých túžob. Ľudská bytosť sa k ne-
mu viaže – smeruje k nemu láskou.
Dobro človeka spočíva v spojení s Bo-
hom. Prístup k Bohu sa otvára v láske.
Láska k Bohu je novou situáciou. Ako
hovorí Heidegger, „mať rád“ tu znamená
už určitý existenciálny stupeň. Taký,
ktorý zažil zmilovanie a v tomto zmilova-
ní bol vytrhnutý z prázdnoty. V tomto
stupni už môže vidieť a počuť a v láske
je otvorený pre niečo určité. Keď miluje,

„Premýšľajte o Pánovi
s dobromyseľnosťou,

hľadajte ho v úprimnosti
srdca!

Lebo on sa dáva nájsť tým,
čo ho nepokúšajú, a tým

zjavuje sa, ktorí voči nemu
nie sú nedôverčiví.“

Múd 1, 1-2



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
6:30

2 Sam 15,13-14.30;16,5-13a; Ž 3; Mk 5,1-20 11:30 ¤ Viera s rod., Jozef s rod.

Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. 18:00 ¤ Katarína s rod.

Obetovanie Pána 6:30
Mal 3,1-4; Ž 24; Lk 2,22-40 11:30 ¤ Mária

Príď, Pane, do svojho svätého chrámu. 18:00 † Maroš, Imrich

Sv. Blažeja, bs. mč. 6:30
2 Sam 24,2.9-17; Ž 32; Mk 6,1-6 11:30 † František

Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu. 18:00 † Mária, Mikuláš

1 Kr 2,1-4.10-12; (Ž) 1 Krn 29,10bc-12; Mk 6,7-13 6:30

11:30 † František

18:00 † Mária, Štefan

Sv. Agáty, pn. mč. 6:30 † zosnulí členovia BSJ

Sir 47,2-13; Ž 18; Mk 6,14-29 11:30 † kňaz Ján

Velebím ťa, Bože, ty moja spása. 18:00 ¤ Eva

Sv. Pavla Mikiho a spol., mč. 7:00 † zosnulí členovia RB

1 Kr 3,4-13; Ž 119; Mk 6,30-34

Nauč ma, Pane, svoje ustanovenia. 18:00 † Alžbeta

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Ľudmila s rod.

9:00 ¤ Branislav s rod.,Ružena s rod.

10:30 ¤ pro populo

Budem ti hrať pred tvárou anjelov. 18:00 † Michal, Mária

5. nedeľa v období cez rok

Iz 6,1-2a.3-8; Ž 138; 1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

Pane, ty panuješ nad všetkými; v tvojej ruke je 

moc a sila.
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OZNAMY

1. Zbierka na pastoráciu mládeže
minulú nedeľu činila 478,93 €.

2. 27. 1. uplynulo 105 rokov od naro-
denia kňaza ThDr. Jozefa Ma-
chalu. V stredu ráno aj večer sme
so speváckym zborom Magnificat,
ktorý založil, zaňho slávili Eucha-
ristiu. V našej farnosti požehnane
pôsobil 21 rokov. Na znak vďač-
nosti nesie Charitný dom jeho
meno. Narodil sa a je aj pocho-
vaný v Šarišských Michaľanoch.
R.I.P.

3. Na sviatok Obetovania Pána
v utorok 2. 2., ľudovo nazývanom
Hromnice, požehnáme pri om-
šiach sviečky, tzv. hromničky. V
tento deň sa ukončí jubilejný rok
zasväteného života, ktorý nám po-
slúžil na prebudenie viery a záuj-
mu o rehoľný život. Naďalej sa
modlíme za kňazské a rehoľné
povolania i naše rehoľné sestry.

4. V utorok 2. 2. o 19. hod. je pravi-
delné zasadnutie FER s farárom.
Ďakujeme členom FER za zorgani-
zovanie fašiangového plesu a zria-
denie práčovne.

5. V stredu 3. 2. je spomienka na
sv. Blažeja, kedy budeme požeh-
návať hrdlá pri každej omši.

6. V tento deň 3. 2. nás navštívi mi-
sionár z Hondurasu p. Stanislav
Bindás, CM, z rehole sv. Vincenta
de Paul, aby sme podporili ich
misiu, ktorá zahŕňa 30 dedín,
v ktorých je 22 kostolov a pôsobia
tam traja kňazi. Žijú bez elektric-
kej energie a dôchodkový systém
tam platí iba pre štátnych zames-
tnancov. „Volanie o pomoc tejto
etnickej skupiny zaznávanej a diskri-
minovanej je veľkou výzvou pre nás,
aby sme si nezatvrdzovali srdcia
pred dnes tak ťažko skúšanými ľuď-
mi. Skúšanými biedou, chorobami,
alkoholizmom, drogami, slabou alebo
nijakou zdravotnou starostlivosťou.

7.2.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie T. Tink S. Parasková M. Plonický Z. Lešková

žalm J. Dibdiak
2. čítanie E. Capová N. Bizubová R. Vaníková M. Princíková

prosby M. Ruttkayová H. Parasková N. Tomková V. Leško

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

Mnohí z nich nevedia čítať, ani písať
a doslova hladujú. Nemajú základné
podmienky na živobytie, sú bez
pitnej vody a bez nádeje na lepší
zajtrajšok,“ píše ďalší misionár p.
Jaroslav Jaššo. Preto vyhlasuje-
me v stredu pri omšiach zbierku
na podporu misií.

7. V nedeľu 7. 2. o 14.30 hod. pozý-
vame deti na fašiangový karne-
val, ktorý sa uskutoční na cirkev-
nej škole sv. Jozafáta. Mamičky
prosíme o občerstvenie.

8. V prvopiatkovom týždni spovedá-
me pred omšami a taktiež chorých
a starých.

9. Stanovisko Mons. Milana Lacha,
SJ, predsedu Rady Konferencie
biskupov Slovenska pre pastorá-
ciu v zdravotníctve k naliehavým
problémom slovenského zdravot-
níctva. „Požadujeme naliehavé, ur-
gentné riešenie zlej, miestami zúfalej
situácie konkrétnych ľudí a ich ro-
dín. To sa zvlášť týka súčasnej si-
tuácie sestier zapojených do iniciatí-
vy na riešenie naliehavých problé-
mov slovenského zdravotníctva.
Rovnako naliehavo a priamo však ide
aj o pacientov, ktorí ich kvalifikova-
nú, obetavú starostlivosť reálne po-
trebujú.“ Ďalej text je zverejnený
na https://www.tkkbs.sk/
view.php?cisloclanku=20160125026

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

Všeobecný: Starostlivosť o stvorený
svet – Aby sme sa dobre starali o
stvorený svet, ktorý sme dostali ako
nezaslúžený dar, aby sme ho rozvíjali
a chránili pre ďalšie generácie.
Evanjelizačný: Ázia – Aby bolo viac
príležitostí na dialóg a stretnutia
kresťanov s národmi Ázie.
Úmysel našich biskupov: Aby nám
osobná skúsenosť utrpenia pomohla
lepšie pochopiť situáciu opustených,
chorých alebo starých ľudí a pobá-
dala nás štedro pomáhať.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA FEBRUÁR


