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5. veľkonočná nedeľa

Resp.: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.
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NONONONONOVÉVÉVÉVÉVÉPRIKÁZANIE
Ján Hudák, kaplán

VEĽKONOČNÁ DOBA nám pripo-
mína vážne požiadavky, ktoré nám
predkladá Ježiš. Medzi ne patrí

aj príkaz, aby sme sa milovali navzájom.
Pán Ježiš pred svojím nanebovstúpe-
ním dáva svojim apoštolom príkaz, ako
majú vtedy postupovať. Ježiš nazýva tie-
to slová „novým prikázaním“, aby učení-
ci pokračovali v štýle Ježišovho života
a jeho činnosti. Je to vlastne náročný
ideál, ku ktorému sme všetci Ježišom
vyzvaní. Tieto Ježišove slová sa nedajú

realizovať, pokiaľ človek skutočne nedá
do hry života seba samého. Rozpoznáva-
cie znamenie je jednoduché, ale nároč-
né. Kto však spoznal lásku Pána Ježiša
vo vlastnom živote, kto z tejto lásky žije,
kto ju prijíma, rozumie jej, pochopil tie-
to Ježišove slová. Kto tieto slová pocho-
pil a prijal za svoje, ten ich môže ľahšie
a viac ako ktokoľvek iný realizovať vo
svojom živote

Sv. Ján apoštol napísal: „Videl som
nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a
prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A
videl som, ako z neba od Boha zostupuje
sväté mesto, nový Jeruzalem.“ Vieme,
prečo prišiel Ježiš na svet, prečo sa
nám stal podobný v ľudskom tele. Ježiš
chce, aby sme s ním spolupracovali na
svojej spáse. Prvé nebo sme si hrie-
chom zatvorili. Ježiš svojou smrťou nám

otvára nebo. Po prijatí Ducha Svätého
máme spolupracovať s jeho milosťami,
aby sme si zaslúžili účasť v novom Jeru-
zaleme, v Božom kráľovstve. V Písme sa
stretávame s kategóriami, ktoré máme
poznať a podľa toho si zariadiť život.
Nový obraz neba, ktorý nám predstavuje
Ježiš, keď sa budeme milovať, je „...pod-
ľa toho všetci spoznajú, že ste moji
učeníci“. Zobúdza v našich srdciach od-
hodlanie, nádej a lásku. Ježišove slová
sú žriedlom energie pre náš život, keď

Boh je naším
Otcom, ktoré-
ho srdce je pl-
né lásky a mi-
losrdenstva.
Ježiš nám pri
svojom na-
nebovstúpení
prisľúbil, že
nám ide pri-
praviť miesto.

Ježiš musel
Petra a apošto-

lov presvedčiť, že prišiel na svet kvôli
slabým a hriešnym a nie kvôli tým, ktorí
si myslia, že nemajú hriechy a nepotre-
bujú pomoc od Boha. Nová zem povstáva
v nás vtedy, keď uveríme v lásku Boha
a začneme odpovedať na jeho lásku svo-
jím životom. Nestačia len slová, lebo:
„Viera bez skutkov je mŕtva.“ Boh chce,
aby sme prijatím „nového prikázania“, to
znamená životom lásky medzi sebou,
budovali „novú zem“.   n

AK CHCEME pochopiť, čo Kristus
urobil pre našu spásu, podľa sv.
Pavla musíme pochopiť Kristovo

sebabaponíženie, vyprázdnenie, či zriek-
nutie sa seba samého, lebo to je pred-
pokladom pokorného zmýšľania kresťa-
nov. Na to treba poznať náuku o kenóze.

Kenóza pochádza z gréc. kénósis, čo
znamená vyprázdnenie, zrieknutie sa.
Je to technický termín, ktorý pochádza
z gréckeho znenia textu Flp 2, 7a:
heautón ekénósen (doslovne: „vyprázdnil
seba samého“) a vzťahuje sa na Ježiša
Krista. On, hoci mal postavenie Boha,
nevyužil túto svoju rovnoprávnu hod-
nosť s Bohom vo svoj prospech, ale sa
jej dobrovoľne zriekol a vzal na seba
postavenie sluhu. Metaforický, ale výs-
tižný výraz kenóza obrazne vyjadruje

ako zostup a nie vzostup.
Cituje Flp 2 a pokračuje:
„Čo by mohlo byť žiarivejšie a
presvedčivejšie ako tieto slová?
Ježiš totiž neprišiel od menej doko-
nalého stavu k lepšiemu, ale vzal si priro-
dzenosť sluhu, keďže bol Bohom, a týmto
prijatím ľudskej prirodzenosti sa nevyvý-
šil, ale uponížil.“ Podľa Cyrila Jeruzalem-
ského vtelenie nie je pre Boha „náras-
tom“, ale vyprázdnením. Hilár z Poiters,
biskup a učiteľ Cirkvi, hovoril o vtelení
toho, čo chceme zdôrazniť: „Jeho uponí-
ženie sa stalo pre nás vznešenosťou, jeho
slabosť našou chválou.“ Augustín tvrdí,
že uponíženie sa začína vtelením. Podľa
Origena: „Treba odvážne povedať, že
Kristova dobrota sa vtedy zjavuje hojnej-
ším spôsobom, božskejšie a reálnejšie
v súlade s Otcovým obrazom, keď sa po-
nižuje v poslušnosti až na smrť na kríži –
vtedy sa zjavuje väčšmi, ako keby sa
pridržal svojej rovnosti s Bohom a odmietol
sa stať sluhom pre spásu sveta.“

Gregor Nysský hovorí: „V skutočnosti,
že všemohúca prirodzenosť bola schopná
zostúpiť až k nízkosti človeka, v tom spočí-
va oveľa výraznejší dôkaz jeho moci, než vo
veľkosti jeho zázrakov. ...Božie uponíženie
sa dokazuje hojnosťou jeho moci, voči ktorej
nemôže byť prekážkou ani to, čo by mohlo
vyzerať ako protiklad jeho prirodzenosti.
...Veľkosť sa prejavuje v nízkosti, no tým sa
samotná veľkosť neumenšuje.“

To je tajomstvo kenózy, výsledkom
ktorej je najprv vtelenie, potom i celá
Ježišova ľudská existencia. Boží syn je-
dinečným a neopakovateľným spôsobom
poslúcha Otca opustiac svoju „Božiu
prirodzenosť“ (čiže božskú autonómnosť)
a poslúcha tak, aby jeho poslušnosť vy-
jadrovala kenotickú odovzdanosť Syno-
vej večnej lásky k Otcovi, ktorý je väčší.
Bez podriadenia sa vôli Otca, bez po-
chopenia „vyprázdnenia“, bez pochope-
nia tejto jeho misie sa dá len ťažko
pochopiť jeho cesta na kríž.

– bl –

vnútorný postoj Ježiša Krista, znázor-
nený postavením sluhu.

Charakteristickými vlastnosťami toh-
to postavenia sú poddanosť, bezmocnosť,
nevýhody a opovrhovanie. Kenóza je
v ostrom protiklade s Kristovým postave-
ním Boha, ktoré mu zaručovalo autoritu,
moc, privilégiá a slávu. Slovom, kenóza
je tajuplná existencia Božieho syna, teda
Boha, absolútneho Pána, ktorý si slobod-
ne a dobrovoľne zvolil za svoj životný štýl
postavenie sluhu a to počas celej svojej
pozemskej existencie. Termín kenóza
patrí do biblického a teologického slov-
níka pokoncilového obdobia.

Náuka o kenóze je z exegetického či
dogmatického hľadiska alebo z hľadiska
dejín tradície veľmi závažná. Ježiš sa
podľa Flp 2 zriekol seba samého (doslo-
va: vyprázdnil), ...stal sa podobný ľu-
ďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pok-
ladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa
poslušným až na smrť a Pavol dodáva:
„až na smrť na kríži“. Sv. Atanáz zdôraz-
ňuje základný pohyb Kristovho diania

KENÓZAKENÓZAKENÓZAKENÓZAKENÓZA



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 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
Sv. Marka, ev. 6:30
1 Pt 5,5b-14; Ž 89; Mk 16,15-20         Tvoje  milosr- 11:30 † Alexander, Margita

denstvo, Pane, ospevovať budem naveky. 18:00 ¤ Mária s rod., Lenka s rod.

6:30
Sk 14,19-28; Ž 145; Jn 14,27-31a 11:30 ¤ kňaz Marek

Velebíme ťa, Pane, pre tvoju slávu. 18:00 † Alžbeta, Rudolf

6:30
Sk 15,1-6; Ž 122; Jn 15,1-8 11:30 † Rudolf

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 18:00 † Ján

6:30
Sk 15,7-21; Ž 96; Jn 15,9-11 11:30 ¤ Rastislav

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. 18:00 † Anton

Sv. Kataríny Sienskej, pn. uč., 
spolupatrónky Európy

6:30

1 Jn 1,5–2,2; Ž 103; Mt 11,25-30          Ženích 11:30 † Miroslav, Zuzana

prichádza, vyjdite v ústrety Kristu Pánovi! 18:00 ¤ Boris

Sk 16,1-10; Ž 100; Jn 15,18-21 7:00 ¤ za duchovné povolania

Boh je náš Pán a my sme jeho ľud. 18:00 † Anna, Michal, Michal

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Martin, Denisa

Sk 15,1-2.22-29; Ž 67; Zjv 21,10-14.22-23; Jn 14,23-

29
9:00 ¤ Ivana s rod.

10:30 ¤ pro populo

18:00 † rod.Lakatošova, Princíkova

Ne
1. 5. 

St
27. 4. 

6. veľkonočná nedeľa

Velebte Pána, všetky národy.

Po
25. 4. 

Ut
26. 4. 

Pi
29. 4. 

So
30. 4. 

Št
28. 4.
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OZNAMY

1. Na kostol darovali bohuznámi
100 € v hotovosti a 380 € na účet.

2. Zbierka na kňazský seminár
činila TV 818,43 € a ZH 20,80 €.

3. V dnešnú nedeľu je špeciálna
zbierka pre Ukrajinu, ku ktorej
vyzval Svätý Otec. Získané pros-
triedky sa budú distribuovať najmä
prostredníctvom rehoľných komu-
nít. Cieľovou skupinou budú bez
rozdielov ľudia na Ukrajine, ktorí
to najviac potrebujú.

4. Farská ekonomická rada zasadá
pravidelne každý mesiac a prejed-
náva majetkové záležitosti a finan-
čné krytie opráv kostola. Na pos-
lednom zasadnutí 11. 4. sa prejed-
nával prenájom pôdy, nakoľko nám
toho roku zmluva vypršala. Ďalším
bodom bolo vysporiadanie vlastníc-
kych vzťahov pozemku na severe
a zámena pozemku na farskom
dvore, nakoľko časť pozemku patrí
mestu a nie Cirkvi. O každom za-
sadnutí sa vedie zápisnica.

5. V rómskej osade sme premiestnili
kríž, aby sa stal jediným kultovým
miestom pre celú kresťanskú ko-
munitu. Ďakujeme všetkým zain-
teresovaným za dopravné pros-
triedky, ochotu i vynaloženú ná-
mahu pri jeho premiestnení.

6. Národná transfúzna stanica v Ko-
šiciach organizuje v piatok 29. 4.
od 8. do 11. hod. dobrovoľný
odber krvi. Prosíme darcov o pos-
kytnutie krvi pre pacientov, ktorí
sú odkázaní na ich pomoc.

7. Ďalší ročník farskej cyklopúte do
Nižného Hrušova sa uskutoční
30. 4. Cyklisti odchádzaju o 9. hod.
spred kostola. Tešíme sa na vás.

8. Odpustová slávnosť sv. Jozefa, ro-
botníka, vo filiálnom kostole v ZH
sa uskutoční v deň slávnosti 1. 5.
o 10.30 hod. Celebrantom a kaza-
teľom bude Mgr. Michal Paľovčík,
farár v Dlhom nad Cirochou. Po

1.5.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie A. Zapotoková S. Parasková M. Lörinčíková H. Fraňová

žalm J. Dibdiak

2. čítanie B. Lešová N. Bizubová I. Pribulová sr. Alojzia

prosby P. Urban Kozáková Z. Bačová M. Vargová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa tretíkrát:

Jaroslav Karaffa a Ivana Packová
Marek Eštok a Mária Potočňáková

Ohlasujú sa druhýkrát:
Tomáš Merašický a MUDr. Monika

Švagrovská
Marián Barilič a Júlia Harmanová

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

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

slávnostnej omši bude polhodino-
vý koncert Zemplínskeho akordeó-
nového tria klasickej hudby pod
vedením Juraja Liberu.

9. Ružencové bratstvo sa stretne
v nedeľu 1. 5. na duchovnej obnove
a voľbe horliteliek jednotlivých ruží
a hlavnej horliteľky v TV. Stretnu-
tie povedie provinčný promotor
Melichar Matis, OP, zodpovedný za
ružencové bratstvá z rehole domi-
nikánov v Košiciach.
Program:
15.00 – prednáška V službe Božie-
ho slova, beseda (možnosť klade-
nia otázok), voľby RB; 17.20 –
modlitba ruženca; 18.00 – sv. om-
ša a obnova sľubov RPM.
Prosíme členov aj zo ZH a prípadne
nových členov, aby sa zapísali do
tohto bratstva.

10. V pondelok 2. 5. o 17. hod. na fare
bude stretnutie prvoprijímajúcich
detí a ich rodičov s kaplánom a ka-
techétkami, lebo sa blíži termín
slávnosti 22. mája.

11. V piatok 8. 4. bol publikovaný oča-
kávaný pápežský dokument o láske
a rodine, posynodálna apoštolská
exhortácia Svätého Otca Františka
„Amoris laetitia“, ako výsledok
biskupskej synody o rodine, ktorá
sa konala vo Vatikáne v dvoch fá-
zach v rokoch 2014 a 2015.


