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Resp.: Spravodlivým žiari svetlo v temnotách.

U

MALI STE UŽ NIEKEDY pocit,
že všetko naokolo sa rúca a
nie je možné to zastaviť?

Úzkosti a slabosti zovrú celého člo-
veka, nemôže sa z tejto svojej biedy
a trápenia vymaniť. Vieme, že sa cí-
time zle, nemáme však silu napredo-
vať a upadáme do svojho negati-
vizmu.

ša spravodlivosť pôjde pred nami.
Dobré meno a chýr o nás sa rozšíri
medzi blížnymi. Aj Ježiš túži, aby
naše svetlo svietilo pred ľuďmi a oni
spoznali naše dobré skutky. Tu sa
však podsúva myšlienka, či neskĺz-
neme do pýchy a povýšenectva. Vari
sa nepatrí byť hrdým na seba a prá-
cu, ktorú vykonávame? Určite áno,
no pre kresťana by mala byť na pr-
vom mieste oslava Otca, ktorý nám
dáva milosť a silu konať dobro a tiež
láska k blížnemu.

Preto nepoukazujme na svoje
skutky, ale na lásku Boha, ktorá je
v nás zakorenená. Neslúžme, lebo
musíme, ale preto, lebo chceme.    n

Dnes nás prorok Izaiáš i Pán
Ježiš povzbudzujú: „Vaše svetlo nech
žiari!“ Ako sa to dá, keď sme vysilení
a nevládzeme ísť ďalej? Prorok
Izaiáš píše, že sa nemáme skrývať
pred blížnymi, nemáme ukazovať
prstom na druhých a pripisovať im
zodpovednosť za všetky naše trápe-
nia. Práve v takýchto zlých časoch by
sme mali myslieť viac na iných než
na seba. Ak si budeme všímať trpia-
cich, žijúcich okolo nás, máme
šancu svojou prácou a usilovnosťou
zahojiť si vlastné rany. Službou blíž-
nym môžeme vyliečiť svoje vlastné
vnútro, očistiť svoj pohľad a rozžiariť
svoje vnútro. Pán bude s nami a na-
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Zuzana Bačová, katechétka

NÁLEZ V KUMRÁNE má prozaickú
beduínsku predohru. Prvý nález
tvorilo 7 pergamenových zvitkov.

Prvú jaskyňu s týmito vzácnymi textami
objavil beduínsky chlapec Muhamad ed
-Dhib („Vlk“) z kmeňa Ta’mireh pri
hľadaní stratenej kozy v púšti neďaleko
Kumránu, keď si pri tom pomáhal
hádzaním kameňov. Jeden z kameňov
vraj spadol do jaskyne v skalnej oblasti
a vydal zvuk rozbitých črepov. Zo
strachu vošiel až neskôr s kamarátom
do jaskyne, kde uvideli sedem valcovi-
tých polmetrových džbánov s uzávermi.
Iné boli odkryté, popadané a poroz-
bíjané. V džbánoch boli zvitky zabalené
do plátna. Chlapci jeden zo zvitkov uká-
zali beduínom z kmeňa a tí ho priniesli

na trh do Betlehema v snahe predať ho
nejakému antikvariátu. Nikto ho ne-
chcel. Nakoniec ho kúpil za 20 libier
kresťan Chalim Iskander Šalim (pre-
zývaný Kando).

Iná verzia hovorí až o troch nález-
coch zvitkov z kmeňa Ta’mireh, je
medzi nimi aj ed-Dhib. Dátum nálezu je
ten istý (začiatok 1947). Istý je tiež údaj,
že v ďalšom období r. 1947 bolo sedem
zvitkov dostupných v dvoch antikvariá-
toch v Betleheme. Jeden vlastnil Kando
a druhý Faidi Salahi. Kando ponúkol
zvitok archimandritovi Atanáziovi Sa-
muelovi zo sýrsko-ortodoxného Kláštora
sv. Marka v Jeruzaleme. Biskup spoznal
na ňom hebrejské písmo, ale netušil
nič o obsahu a hodnote spisu. Išlo
o 7,34 m dlhý pergamenový zvitok, na
ktorom bola napísaná takmer celá
Kniha proroka Izaiáša. Neskôr kúpil od
Kanda všetky štyri zvitky za 90 libier.

Učenci boli
k výskumu zvit-
kov spočiatku
skeptickí. Ži-
dovský učenec
Eleazar Súkeník
z Hebrejskej
univerzity získal
od Salahiho ďal-
šie tri zvitky,
ktoré odkúpil aj
s džbánmi pre
univerzitu. Na
základe auten-
tickosti a staro-
bylosti textu
spoznal dôležitosť objavu. V prvom zvit-
ku, vážne narušenom v spodnej časti,
spoznal text kompletnej Knihy proroka
Izaiáša (neskôr označený 1QIsb). Ďalší
zvitok obsahoval neznámy text o vojne
synov svetla proti synom tmy označený
ako Pravidlá vojny (1QM z hebr. milcha-
ma). Tretí zväzok mal neznámy text
podobný žalmom označený 1QH (z hebr.
hodajot, ďakovné hymny). Situáciu
skomplikovala prvá arabsko-izraelská
vojna (1947-1949), počas ktorej vznikol
izraelský štát (15. mája 1948).

Atanázius Samuel chcel vedieť, čo je
na zvitkoch, ktoré získal, a tak nadviazal
kontakt s „Americkou orientálnou ško-
lou“ v Jeruzaleme. Preskúmaním zistili,
že je tam veľmi kvalitný zvitok Izaiáša
(1QIsa), komentár k prorokovi Habaku-
kovi (1QpHab), text kumránskej komu-
nity (1QS). Aramejský zvitok, Apokryf
knihy Genezis 1QapGen, bol veľmi poš-
kodený. Rukopis Izaiáša predstavuje až
doteraz najstarší kompletný hebrejský
odpis biblickej knihy a je datovaný do
2. stor. po Kr. Tento spis Iz konkuroval
dovtedy najstaršiemu biblickému papy-
rusu pomenovanému Nash z 2. stor. po
Kr. (uvedený papyrus získal v r. 1902
Angličan Nash v Egypte a obsahoval
Dekalóg a modlitbu Šema jisrael z Dt 6,
4-9).       – bl –  dokončenie 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
Sv. Pavla Mikiho a spol. mč. 6:30

Gn 1,1-19; Ž 104; Mk 6,53-56 11:30 † Anna

Zo svojich diel nech sa teší Pán. 18:00 ¤ rod. Šamudovska

Gn 1,20–2,4a; Ž 8; Mk 7,1-13 6:30

11:30 † Gejza, Jozef

18:00 † Pavol, Jolana

Gn 2,4b-9.15-17; Ž 104; Mk 7,14-23; 6:30

11:30 † Anna, Jozef, Pavol

18:00 † Mária, Ondrej

6:30
Gn 2,18-25; Ž 128; Mk 7,24-30 11:30 † Pavol, Helena, Alžbeta

Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. 18:00 ¤ Peter s rod.

Sv. Školastiky, pn. 6:30
Gn 3,1-8; Ž 32; Mk 7,31-37 11:30 † Ján, Mária, Ján

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

Gn 3,9-24; Ž 90; Mk 8,1-10               Pane, stal si 7:00 †

sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. 18:00 ¤ Ružena s rod., Branislav s rod.

7:10 ranné chvály

7:30 † Jozef, Anna, Michal

Sir 15,16-21; Ž 119; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 9:00 ¤ Mária

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Ružena s rod.

Ne
12.2.

St
8.2.

Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno 

na celej zemi!

Duša moja, veleb Pána; on je nesmierne veľký.

6. nedeľa v Cezročnom období

Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
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OZNAMY

1. Ekumenická bohoslužba v rámci
Týždňa modlitieb za jednotu kres-
ťanov sa uskutoční v meste Trebi-
šov v kostole Evanjelickej cirkvi
a. v. v nedeľu 19. 2. o 15. hod.

2. V sobotu 11. 2. Cirkev slávi 25.
svetový deň chorých. Tento deň je
aj spomienkou na Preblahoslavenú
Pannu Máriu Lurdskú, ktorú si
uctíme po rannej omši pred vonkaj-
šou kaplnkou desiatkom ruženca. V
19. stor. na mieste oltára sv. Jozefa,
ženícha Panny Márie, stál v kos-
tole oltár zasvätený Lurdskej Panne
Márii. Z toho vyplýva, že vonkajšia
kaplnka z r. 1936 ho mala nahra-
diť. Spoločné pomazanie chorých
a starých bude v ZH v nedeľu
12. 2. pri sv. omši a v TV v piatok
10. 2. pri všetkých sv. omšiach.

3. Predmanželské náuky pre snú-
bencov budú v sobotu 11., 18.
a 25. februára o 9. hod. Snúben-
com odporúčame študovať pápež-
ský dokument Radosť lásky, ktorý
nájdu na internetovej stránke:
ht tps://www.kbs.sk/obsah/
sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/
p / d o k u m e n t y - p a p e z o v / c /
apostolska-exhortacia-amoris-laetitia.

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

5. Kanonickú misiu na druhý polrok
školského roka 2016/2017 podpí-
sanú arcibiskupom Mons. Bernar-
dom Boberom dostala zo škol-
ského úradu AbÚ naša farníčka
Mgr. Anita Kočišová, absolventka

12.2.2017 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie E. Šimkovičová S. Parasková N. Tomková H. Fraňová

žalm P. Sopková

2. čítanie P. Urban N. Bizubová M. Plonický sr. Alojzia

prosby A. Zapotoková E. Kozáková R. Vaníková 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)

Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku. Zapojila
sa do katechézy na ZŠ Ivana
Krasku, kde vyučuje 9 hodín ná-
boženskej výchovy vo všetkých
ročníkoch 1 až 9.

6. Každý štvrtok a na prvý piatok je
v našom kostole od 12. do 18.
hod. vystavená Sviatosť oltárna
k poklone – adorácii. Klaňajme
sa Pánovi neba i zeme.

7. Výťažok dobročinnej zbierky, kto-
rú vyhlásila vlani na sviatok sv.
Alžbety Uhorskej Košická arcidie-
céza (17. 11. 2016), je 10 000 €. Je
určená na podporu hniezd zách-
rany. Symbolický šek s touto su-
mou odovzdal 26. 1. arcibiskup
Mons. Bernard Bober do rúk Anny
Ghannamovej, zakladateľky ob-
čianskeho združenia Šanca pre
nechcených, z iniciatívy ktorého
existujú na Slovensku Hniezda
záchrany. Cirkev cíti potrebu o
ochrane života nielen hovoriť, ale
dobré diela aj finančne podporiť,
zdôraznil pri odovzdaní šeku arci-
biskup Bober. Finančné prostried-
ky sa použijú na nákup súpravi-
čiek pre bábätká, ktoré sa nájdu
v hniezdach záchrany. Časť finan-
cií poputuje na prednášky pre oh-
rozené skupiny žien po celom Slo-
vensku a ďalšia časť bude použitá
na útulky pre matky. Hniezda
záchrany sú úspešným projektom.
Po celom Slovensku ich je 20
a dodnes sa v nich našlo 55 detí.

8. Do zdevastovaného sýrskeho mes-
ta Aleppa sa 23. 1. vrátila delegá-
cia Svätej stolice, ktorú do krajiny
vyslal pápež František. Sekretár
Dikastéria pre integrálny ľudský
rozvoj Mons. Giampietro Dal Toso,
apoštolský nuncius Damasku kar-
dinál Mario Zenari a ďalší sa
stretli s miestnymi kresťanskými
komunitami a navštívili katolícke
charitatívne inštitúcie a niektoré
utečenecké tábory.


