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Resp.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.
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nejaké predvolanie na súd a už sme ho-
toví. Sme veľmi výbušní, neuvážene
reagujeme a potom to tak aj dopadne.
Sv. Jakub vo svojom liste píše. „Každý
človek má byť rýchly, keď treba počúvať,
ale pomalý do reči a pomalý do hnevu, lebo
človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé
pred Bohom“ (Jak 1, 19).

Človek sa niekedy vie zmeniť až na
nepoznanie. Vie svoje človečenstvo za-
meniť za zverstvo. Vie až zdivieť, keď
začne zdôrazňovať hriechy iných. Preží-
va radosť, keď môže byť svedkom verej-
ného výsmechu a na toho druhého sa
díva ako na zviera v cirkuse. Čím je člo-
vek skazenejší, tým s väčšou radosťou
a bez zábran sa hrabe v hriechoch dru-
hých ľudí. No je to však preto, lebo dru-
hému človeku nemá čo ponúknuť, je
prázdny. Takto sa chce zviditeľniť, ale
je to obyčajný chudák. Múdremu člo-
veku, ktorý je naplnený vierou a láskou
k Bohu, sa hnusí, keď sa rozpráva
o hriechoch druhých ľudí.

Mnohokrát stačí, keď počúvame,
z akých chýb obviňujú druhých. Obviniť
človeka je ľahké, keď sa na neho poze-
ráme len svojimi očami. Je veľmi dôleži-
té, aby sme na tých druhých pozerali
očami viery, očami Ježiša.  n

Ján Hudák, kaplán

FARIZEJI A ZÁKONNÍCI priviedli
k Ježišovi hriešnicu so slovami:
„...túto ženu pristihli...“ Čo sa

vlastne skrýva za týmito slovami. Akí
sudcovia to boli, ktorí mali tak málo
citu, že túto ženu vlečú pomedzi zástupy
k Ježišovi. Považovali sa za nábožných
a pritom ju túžili potupiť. Prichádzajú
k Ježišovi už s istým víťazstvom.
Postavia Ježiša pred hotovú vec. Myslia

si, že sú na koni. Perfektná príležitosť.
Teraz ho musíme položiť, teraz je na
lopatkách. Nemá šancu. Máme ho v hr-
sti. Teraz buď múdry Ježišu!? Zohne sa,
píše do zeme, necháva si čas. Pokojne
sa zdvihne, pozrie sa po nich a povie:
„Kto z vás je bez hriechu?“ Jedna jediná
veta a ako ich dokázala poraziť.

Keby sme tam stáli my a mali znalosť
právnikov, možno by sme povedali:
„§ 86, odstavec b – ukameňovať!“ Ani by
sme nemihli okom a už by sme ju uka-
meňovali. A čo robí Ježiš? Ježiš si ne-
cháva čas, rozmýšľa. Vidíme, ako mu to
fantasticky myslí. Vezmime si od Ježiša
príklad. Nereagujme hneď. Nechajme si
čas. Zohnime sa, nakreslíme si niečo a
potom odpovedajme. Stačí, že nám príde

NEPORIADOK
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AK CHCEME DOSIAHNUŤ posluš-
nosť viery, je dôležité zvíťaziť nad
všetkým, čo spôsobuje neporia-

dok mysle: predstavy, ktoré sú škodlivé
alebo mätúce, sú v protiklade s cestou
viery, stavajú jej prekážky, vysmievajú
sa jej, spochybňujú ju, chcú ju vysvet-
ľovať rozdielne, dobiedzajú do nej otáz-
kami. Ony sú – ako hovoria nečistí du-
chovia v príbehu o posadnutých zlými
duchmi v Geraze (Mk 5nn) – légiou,
plukom. Ten, kto chce naozaj vykročiť
po ceste viery, ich určite zaregistruje.

zdravia, lebo ten, kto doká-
že nastoliť poriadok vo sve-
te preludov, citov, túžob,
úzkostí, predtúch, úletov, cli-
voty, dosiahne dobré vnútorné
zdravie. Ináč človek zostane navždy
zmietaný rôznymi pocitmi, v ktorých sa
nevie orientovať a rýchlo mení nálady
spôsobom, ktorý si nedokáže uvedomiť.
Často si uvedomujeme, že ako narastá
naša citlivosť a otázky nedostávajú vy-
čerpávajúcu odpoveď, pokračujú depri-
movaním nášho ducha. Vtedy treba
začať bojovať o poriadok vlastnej mysle.

Boj proti neporiadku v mysli je pre
človeka, ktorý chce poslúchať Boha
a odovzdať sa do jeho rúk, jednou z naj-
dôležitejších činností. Jedným z účin-
ných nástrojov boja proti neporiadku
mysle je Ježišova modlitba. Jej podsta-
tou je preniesť myslenie do srdca, čiže
nenechať myseľ, aby sa naširoko roz-
tiekla, ale zamerať ju úplne a citovo na
osobu Ježiša. Modlitba srdca má vlastnú
techniku, ktorá je viac ako na západe,
uplatňovaná v gréckej a ruskej cirkvi.

Aj u nás máme rôzne modlitby srdca.
Napríklad, ak sa modlíme ruženec, upo-
kojuje našu myseľ tým, že ju privádza
k niektorým dôležitým obrazom a slo-
vám. Krížová cesta vzbudzuje v nás city
a náklonnosť k Ježišovej osobe. Modlit-
bou srdca sa môžu stať mnohokrát opa-
kované nábožné vzdychy a slová žalmov.
Postupne sa množstvo myšlienok zjed-
nodušuje a zjednocuje. Toto všetko sú
rôzne spôsoby, ktoré nám pomáhajú
znovu objaviť vnútornú jednotu, ktorú
sme stratili nepozornosťou a roztriešte-
nosťou spôsobenou množstvom aktivít
a ktorá nachádza svoj vynikajúci základ
v Ježišovej modlitbe.

Jób sa dopracoval k poslušnosti mys-
le až po dlhom namáhaní a veľkom úsi-
lí. Nech aj nám Pán dopraje čím skôr
dosiahnuť tento náš cieľ, ktorý je tak
veľmi dôležitý pre náš život. – bl –

Dnešný človek je vystavený množ-
stvu dotieravých a vzdorovitých myšlie-
nok, ktoré ako parazity, kobylky alebo
komáre bzučia okolo neho a bránia mu
plniť jeho základné povinnosti. Ľudia,
ktorí sa nesnažia žiť duchovne, si to
neuvedomujú a žijú z dojmov, čítania,
novín, z počúvania zvukov, šumov, z te-
levízie, internetu, prechádzajú od jednej
vecí k druhej v neustálom víre pred-
stáv, fantázií, túžob, jeden obraz strieda
druhý, presne ako u človeka, ktorý sle-
duje jeden program za druhým a vždy
zostáva ovplyvnený len jedným pod-
netom.

Dá sa povedať, že neporiadok mysle
je stálym stavom bytia, aj keď ho človek
neregistruje. Uvedomí si ho, len keď sa
stíši, keď začne pravidelne rozjímať.
Vtedy naňho zaútočí húf zbytočných,
daromných, neporiadnych myšlienok.
Boj proti nim sa môže stať skutočným
skrytým mučeníctvom, pravým poká-
ním, ktoré dokáže nahradiť mnoho
iných vonkajších druhov pokánia. Je
však tiež podmienkou psychického



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
Dan 13,41c-62; Ž 23; Jn 8,12-20 6:30

11:30 † Anna, Ján, Michal

18:00 † Jozef, František, Irena

Nm 21,4-9; Ž 102; Jn 8,21-30 6:30

11:30 ¤ Peter

18:00 † Vincent, Dorota, Michal, Helena

6:30
Dan 3,14-20.91-92.95; (Ž) Dan 3,52-56; Jn 8,31-42 11:30 ¤ Mária

Chvála ti a sláva naveky. 18:00 ¤ Anna s rod.

6:30
Gn 17,3-9; Ž 105; Jn 8,51-59 11:30 ¤ Mária

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 18:00 † Imrich, Anna, Šimon, Margita

6:30
Jer 20,10-13; Ž 18; Jn 10,31-42 11:30 † Anna, Jozef

V úzkosti som ťa vzýval, Pane, zachráň ma. 17:15 krížová cesta

18:00 ¤ Patrik, Samuel, Dávid

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie hromadné spovedanie

2 Sam 7,4-5.12-16; Ž 89; Rim 4,13.16-22; Lk 2,41-51a 12:00 † Jozef 

Jeho rod bude trvať naveky. 16:00 † Jozef 

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Iveta

9:00 † Michal, Jana, Marián

10:30 ¤ pro populo

14:30 krížová cesta

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 18:00 † Terézia, Denisa

Št
17. 3.

Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si 

so mnou.

Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie 

nech dôjde ku tebe.

Ne
20. 3.

St
16. 3. 

Kvetná nedeľa – Nedeľa 
utrpenia Pána

Iz 50,4-7; Ž 22; Flp 2,6-11; Lk 22,14–23,56

Po
14. 3. 

Ut
15. 3. 

Pi
18. 3. 

So       
19. 3.
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OZNAMY

1. Bohu známi venovali na kostol
20, 50 a 100 €.

2. V pôstnom období organizuje far-
ské spoločenstvo pomoc chudob-
ným vo forme Veľkonočného
daru.

3. Brigádnikom ďakujeme za rekon-
štrukciu vonkajšej kaplnky na
južnej strane pri vchode do kos-
tola.

4. Kaplánovi Jánovi Hudákovi ďaku-
jeme za zorganizovanie dekanát-
neho stretnutia mládeže. Zú-
častnilo sa ho asi sto účastníkov.
Program bol bohatý a hodnotný,
preto ho mladí kresťania mohli
prežiť zmysluplne a vzájomne sa
povzbudiť vo viere v Krista.

5. V rámci Roka milosrdenstva k je-
ho hodnotnejšiemu a hlbšiemu
prežívaniu vám odporúčame pre-
čítať si encykliku sv. Jána Pavla
II. o Božom milosrdenstve Bohatý
na milosrdenstvo je Boh (Dives in
misericordia), ktorú napísal 30. 12.
1980 a nájdete ju na internete.

6. V rámci Roka milosrdenstva putu-
je obraz Božieho milosrdenstva
po rodinách, ktoré sa zaväzujú
každý deň modliť Korunku Božie-
ho milosrdenstva (podľa možnosti
o 15. hod.), alebo sa spolu modliť
napr. desiatok ruženca. Obraz
treba doniesť do kostola v nedeľu
na sv. omšu o 10.30 hod. a po jej
skončení si ďalšia rodina vyzdvih-
ne obraz k týždennej úcte do svo-
jej rodiny. Týmto spôsobom si ro-
dina vyprosuje požehnanie, ktoré
Ježiš prisľúbil sv. Faustíne.

7. Sviatosť birmovania birmovan-
com vyslúži arcibiskup Bernard
29. 5. o 11. hod.

8. Pobožnosti krížovej cesty budú
v piatok o 17.15 hod. pod vede-
ním birmovancov a v nedeľu
o 14.30 hod. ich povedú jednotlivé

20.3.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie K. Fraštiová N. Bizubová Z. Bačová E. Andrejko

žalm J. Dibdiak

2. čítanie L. Fraštia H. Parasková M. Lörinčíková H. Andrejková

prosby L. Fraštiová S. Parasková I. Pribulová E. Andrejková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

životné stavy. 5. pôstna nedeľa:
seniori, 6. Modlitby otcov a ma-
tiek.

6. Veľkonočné spovedanie bude
v našej farnosti v stredu až piatok
16. až 18. 3. pred sv. omšami
a v sobotu 19.3. spoločná spoveď
od 10. do 12. hod. a popoludní od
13.30 do 16.hod. Sv. omše budú
v sobotu o 12. a o 16. hod. Vo
filiálnom kostole spovedáme v pia-
tok od 16. do 17. hod.  Chorých a
prvopiatkarov spovedáme v pon-
delok 21.3. od 8.00, preto chorých
nahláste v sakristii do 20.3.

9. Charita vyhlásila zbierku na po-
moc deťom v  Afrike s názvom
Pôstna krabička pre Afriku.
Podporí výstavbu murovanej bu-
dovy materskej školy, ktorá lepšie
ochráni deti najmä v období daž-
ďov. Pre Rwandu plánuje podporiť
fungovanie zdravotného stredis-
ka. Taktiež chce podporiť  Južný
Sudán a Keňu. Krabičky sú k dis-
pozícii v kostole pri časopisoch
a na laviciach.

10. Diecézna púť milosrdenstva do
Wadovíc, Oswienčima, Czensto-
chowej a Krakowa–Lagiewník sa
uskutoční 29. 4.-1. 5. 2016 s arci-
biskupom Bernardom. Zabezpeče-
ná je preprava autobusom a dva-
krát ubytovanie s polopenziou.
Organizačne zabezpečuje CK
Awertravel, Senica, mob: 0905 974
264.

11. K výsledkom parlamentných vo-
lieb vydala KBS krátke stanovis-
ko. „Oceňujeme aktívnu účasť
všetkých občanov, ktorí využili hla-
sovacie právo a pristúpili k voľ-
bám. Želáme si, aby legitímne
zvolení predstavitelia svoju služ-
bu v parlamente zodpovedne
a svedomito vykonávali pre spo-
ločné dobro všetkých obyvateľov
našej vlasti. Sprevádzať ich bude-
me modlitbou a povzbudením
v duchu evanjelia.“


