
Pre vnútornú potrebu vydáva Rím.kat. farský úrad Návštevy Panny Márie v Trebišove;
Mariánske nám. 253/3 | tel.: (056) 672 27 73 | svetlo.kriza@post.sk | http://trebisov.rimkat.sk

Redakčná rada: Ľubomír Bajus, Július Galgan, Viera Halászová, Kristína Kmeťová,
Ladislav Koščák, Mária Ruttkayová, Pavol Urban. Tlač: Miga s.r.o. Trebišov. 25.1.2017.   M

5
2017

XX. ročník

29. januára 2017
4. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je
nebeské kráľovstvo.

U

ŠŤASTNÍ, KTORÍ trpia pre spra-
vodlivosť, lebo ich je nebeské
kráľovstvo, proklamuje Kristus

vo svojej reči na vrchu. Spravodlivosť
nikdy nebude, často počujeme z úst
našich súčasníkov.

Ak sa poobzeráme dookola po svo-
jom okolí, vidíme množstvo nespra-
vodlivosti. Mnohí nemajú dostatočne
zaplatené za dennú prácu. Pracujú

vodlivosti za odvedenú prácu pre ich
zamestnanca. Treba teda zohľadniť
reálne možnosti zamestnávateľa za-
platiť za vykonanú činnosť v zamest-
naní a dohodnúť sa so zamestnan-
com na odmene za vykonanú prácu.
Nevyplatenie spravodlivej mzdy je
krádež páchaná na zamestnancovi a
úmyselné i nemorálne obohacovanie
zamestnávateľa.

Je tu aj iná možnosť. Dať robotní-
kovi viac ako si zaslúži aspoň symbo-
licky, čím sa vyjadrí vzťah lásky k za-
mestnancovi a jeho blízkym, jeho
rodine, ktorej je živiteľom. Alebo za-
mestnanec sám znáša nespravodli-
vosť, lebo verí, že mu v konečnom
dôsledku prinesie požehnanie, nie vo
forme finančnej ale duchovnej.

Jeden veriaci zamestnanec pove-
dal: „Čo mi nedá zamestnávateľ, dá
mi Boh.“ Teda medzi ľuďmi niet spra-
vodlivosti, lebo sa nespravodliví rodí-
me, ale Boh je garantom spravodlivos-
ti v Božom kráľovstve. Nakoniec platí
to prvé: „Šťastní, ktorí trpia pre spra-
vodlivosť.“     n

celý mesiac za minimálnu mzdu a za-
mestnávateľ ich doslova vydiera slo-
vami: „Ak sa vám nepáči, môžete
odísť. Na vaše miesto čakajú mnohí
uchádzači.“

Kardinál Jozef Tomko tvrdí, že ne-
vyplatenie spravodlivej mzdy je podľa
učenia Cirkvi do neba volajúci hriech,
ktorý by mal štát prísne trestať.
Spravodlivá mzda patrí za vykonanú
prácu nie ako dobrodenie, ale nárok
na zaslúženú odmenu. Veď spravodli-
vosť je najnižší stupeň lásky. Nevyp-
latenie zaslúženej mzdy je delikt proti
láske.

Na druhej strane sú zamestnáva-
telia, ktorí sa trápia pre mieru spra-
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Jozef Gnip, dekan

NA JAR R. 1947 SA začal jeden
úchvatný príbeh, ktorý stále za-
mestnáva odbornú aj laickú ve-

rejnosť. Pri Mŕtvom mori vo vtedajšom
Jordánsku v Kumráne boli nájdené uni-
kátne rukopisy, ktoré obsahujú hebrej-
ské, aramejské a ojedinele aj grécke
texty. Nakoľko pri pútnických zájazdoch
do Svätej zeme je ich súčasťou aj náv-
števa Kumránu, ak nie obligatórna, tak
aspoň fakultatívna, a nakoľko značná
časť našich veriacich bola vo Svätej
zemi, a teda aj v Kumráne, je dobré si
tento pútavý príbeh, ktorý zaujíma
nielen veriacich židov či kresťanov ale
aj ostatnú senzáciechtivú verejnosť, pri-
pomenúť, nakoľko ide o najväčší objav
biblickej archeológie v 20. storočí.

Sú to rukopisy židovskej sekty Esse-
nov z ich strediska v Chirbet Kumráne
na severozápadnom brehu Mŕtveho mo-
ra, južne od Jericha. Zvitky sú z perga-
menu, kože, papyrusu a dva zvitky sú
z medeného plechu. Zvitky z medeného
plechu obsahujú zoznamy zakopaných
pokladov. Ostatné zvitky obsahujú heb-
rejsko-aramejské biblické texty, komen-
táre a tiež dejiny sekty Essenov. Naj-
mladšie zvitky sa vzťahujú na Bar-
Kochbovo povstanie. Významný výskum
týchto zvitkov uskutočnil francúzsky
dominikán, biblický učenec a archeo-
lóg, riaditeľ École Biblique v Jeruza-
leme, Roland de Vaux.

Dejiny tohto objavu siahajú do r.
1947, keď profesor Súkeník, archeológ
na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme,
dostal súrny telefonát. Zavolal mu je-
den arménsky priateľ, ktorý bol anti-

kvárom v starom
meste Jeruzale-
ma. Od Súke-
níka chcel radu,
ktorú mu nemo-
hol vysvetliť do
telefónu, preto
ho prosil o stret-
nutie. V tej dobe
vzhľadom na politickú situáciu to bol
problém. Čakalo sa na rozhodnutie
Spojených národov o rozdelení Palestí-
ny na dva nezávislé štáty – židovský
a arabský. Arabi sa proti tomu búrili.
V Jeruzaleme, kde žilo zmiešané obyva-
teľstvo, boli postavené zátarasy a na
prechod z jednej zóny do druhej bolo
potrebné získať povolenie. Armén aj Sú-
keník sa nachádzali každý na inej stra-
ne. Získať rýchlo povolenie nebolo mož-
né. Preto sa dohodli, že sa stretnú na
hranici sektorov. Zišli sa na mieste
ohradenom ostnatým drôtom, ktoré
nepatrilo nikomu. Súkeníkovi vyrozprá-
val príhodu, že ho pred nedávnom nav-
štívil Arab z Betlehema, ktorý mu pri-
niesol niekoľko kožených zvitkov, na
ktorých bolo, ako sa mu to zdalo, staro-
veké písmo. Požiadal profesora o radu
a ohodnotenie zvitkov. Spýtal sa ho, že
v prípade, ak by to boli antické doku-
menty, či ich nechce získať pre Hebrej-
skú univerzitu. Pri nahliadnutí na zvi-
tok cez ostnatý drôt videl Súkeník
niečo, čo doteraz ešte nevidel. Tušil
však, že sa jedná o vzácny nález. Požia-
dal arménskeho priateľa, aby zadovážil
viac zvitkov, aby ich bolo možné preskú-
mať. Sám si začal vybavovať povolenie
na prechod. Len čo Armén získal niekoľ-
ko ďalších kožených zvitkov, ponáhľal
sa Súkeník k nemu. Po starostlivom
preskúmaní zistil, že sa skutočne jedná
o fragmenty pravých hebrejských manu-
skriptov, a tak sa vybrali do Betlehema,
aby dojednali kúpu zvitkov. Tam si dal
vyrozprávať príhodu o ich nájdení. – bl –

pokračovanie nabudúce
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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
Hebr 11,32-40; Ž 31; Mk 5,1-20 6:30

11:30 ¤ Mária, Radoslav

18:00 † rod. Zbojovska, Drobňakova

Sv. Jána Boska, kň. 6:30
Hebr 12,1-4; Ž 22; Mk 5,21-43 11:30 ¤ Mária 

Chváliť ťa budú všetci, čo ťa hľadajú, Pane. 18:00 † Andrej

Hebr 12,4-7.11-15; Ž 103; Mk 6,1-6 6:30

11:30 † Anna, Stanislav

18:00 † za duše v očistci

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

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

6:30
Hebr 13,1-8; Ž 27; Mk 6,14-29 11:30 † Mária, Jozef

Pán je moje svetlo a moja spása. 18:00 ¤ Viktória

Hebr 13,15-17.20-21; Ž 23; Mk 6,30-34 7:00 ¤ žijúci členovia R.B.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 18:00 † rod. Randuškova

7:10 ranné chvály

7:30 † Štefan

Iz 58,7-10; Ž 112; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16 9:00 † Veronika, Andrej

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Kamil

Ne
5.2.

St
1.2.

Majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate 

v Pána.

Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým, 

čo sa ho boja.

5. nedeľa v Cezročnom období

Spravodlivým žiari svetlo v temnotách.
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OZNAMY

1. Bohuznáma darovala na kostol 50 €.
2. Zbierka na pomoc postihnutým

zemetrasením v Taliansku minulú
nedeľu činila: ZH 30 €, Ružencové
bratstvo 100 € a TV 870 €, spolu
1 000 €. Pán Boh zaplať!

3. Farár v Žakovciach Dr. h. c. Mgr.
Ing. Marián Kuffa, ktorý sa venuje
špeciálnej pastorácii, zavítal do
našej farnosti 20.1. Slávil mládež-
nícku sv. omšu a potom bola pred-
náška až do 21.30. Na pastoračnej
návšteve vzácneho kňaza sa zúčast-
nilo v preplnenom kostole mnoho
farníkov a hostí z okolia. Môže nám
poslúžiť ako duchovná obnova a pod-
net na lepšiu orientáciu v kres-
ťanskom živote. Finančná zbierka na
podporu jeho ušľachtilého charita-
tívneho diela činila 3 575 €, z toho
1 000 € Bohu známa, 200 € Ru-
žencové bratstvo a zvyšok zvonček.
Všetkým dobrodincom náš hosť
vyslovuje Pán Boh zaplať!

4. Dnes, v nedeľu 29. 1., na začiatku
sv. omše v kaplnke sv. Jozefa, že-
nícha Panny Márie, v Charitnom
dome Dr. Jozefa Machalu na Paričo-
ve dekan požehnaná obnovenú polo-
verejnú kaplnku.

5. Ekumenická bohoslužba sa usku-
toční v nedeľu 29. 1. o 14.30
v gr. kat. chráme v ZH. Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov sa
zrealizuje v rámci mesta Trebišov
v kostole Evanjelickej cirkvi a. v.
v nedeľu 19. 2. o 15. hod.

6. Obetovanie Pána 2. februára je svia-
tok po 40 dňoch od jeho narodenia.
Pri omšiach požehnáme sviece tzv.
hromničky.

7. Svätoblažejské požehnanie hrdiel
udelíme na konci všetkých omší 3.
februára.

8. Na prvý piatok kapláni navštívia
a sviatostne zaopatria starých a cho-
rých sviatosťou zmierenia, Eucha-
ristiou a pomazaním nemocných pri
príležitostí Dňa chorých 12. feb-
ruára.

5.2.2017 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Čierna T. Šusterová Z. Bačová Z. Lešková

žalm J. Obrin
2. čítanie D. Biž E. Czuľbová M. Lörinčíková M. Princíková

prosby M. Bižová K. Šemegová E. Capová V. Leško

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

9. Predmanželské náuky pre snúben-
cov budú v sobotu 11., 18., a 25.
februára o 9. hod. Snúbencom odpo-
rúčame študovať pápežský dokument
Radosť lásky, ktorý nájdu na inter-
netovej stránke:
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/
h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/
dokumenty-papezov/c/apostolska-
exhortacia-amoris-laetitia.

10. Birmovanci druháci sa povinne zú-
častnia evanjelizačného kurzu
Filip. V piatok 10. 2. sa odchádza
o 17. hod. od kostola do františkán-
skeho Kláštora minoritov v Brehove.
Návrat je v nedeľu 12. 2. popoludní.
Kurz je súčasťou prípravy na prijatie
sviatosti birmovania a máme s ním
doposiaľ len dobré skúsenosti. Tu
viera v Krista mladých kresťanov
ožije, až sú z nej nadšení.

11. 19. 1. si pri obci Hejce v Maďarsku
OS SR už po 11-krát pripomenuli
hroznú tragédiu pádu AN-24 s vo-
jakmi KFOR, vracajúcimi sa domov.
Pietnemu aktu predchádzala sv.
omša za obete havárie ako aj za po-
zostalých v miestnom kostole, ktorej
predsedal Ordinár OS a OZ SR,
Mons. František Rábek. Biskup
a kňazi slúžili omšu v červených
omšových ornátoch našej farnosti.
Pozvanie prijal aj maďarský vojenský
ordinár Mons. László Bíró, biskup
a vojenský kaplán por. Mgr. Slavomír
Krajňák z trebišovských kasární,
z ktorých pri nešťastí zahynulo
desať vojakov. R.I.P.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA FEBRUÁR

Evanjelizačný: Prosíme, aby všetci, čo
sú skúšaní životom, najmä chudobní,
utečenci a tí, o ktorých spoločnosť ne-
stojí, našli v našich spoločenstvách
prijatie a útechu.
Úmysel KBS: Aby sme hrozbu funda-
mentalizmu a extrémizmu premáhali
rešpektom, kresťanskou láskou k blíž-
nemu a vzájomným dialógom.


