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6. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

U

V DNEŠNOM EVANJELIU nám
Pán hovorí, že neprišiel zákon
zrušiť, ale naplniť. Obnovuje,

zdokonaľuje a pozdvihuje prikázania
Starého zákona do vyššieho poriad-
ku. Ježišova náuka má večnú hodno-
tu pre ľudí všetkých čias. Je to zdroj
všetkej spasiteľnej pravdy a mravné-
ho poriadku. Poklad viery, ktorý je
obsiahnutý v posvätnej tradícii a vo

Kto by sa odvážil vysvetľovať, meniť
alebo prispôsobovať Božie slovo, aby
vyhovel vlastným vrtochom? Preto
nás dnes Pán varuje: „Kto by teda
zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj
najmenšie, a tak by učil ľudí, bude
v nebeskom kráľovstve najmenší.“

Pravda viery sa v priebehu dejín
nemení, nepodlieha nálade, zmene
alebo prekonaniu. Môže povoliť naj-
novší pohľad alebo dokonca požia-
davku novej pedagogickej alebo pas-
torálnej formulácie, aby sa vyhovelo
povahe živého jazyka a sledovala sa
vývojová línia, ale to podľa známeho
tradičného vzorca: „Čo sa všade veri-
lo, vždy a každým, to sa musí zachovať
ako súčasť pokladu viery.“ Táto stá-
losť a nezrušiteľnosť dogmy obraňu-
je hodnoverné dedičstvo, apoštolskú
celistvosť katolíckeho náboženstva. n

Svätom písme, bol prostredníctvom
apoštolov zverený celej Cirkvi. Je to
poklad, ktorý každá generácia dostáva
z rúk Cirkvi. Vďaka živému Učiteľské-
mu úradu Cirkvi môžeme povedať, že
určitým spôsobom celý svet prijal
Kristovu náuku a premenil sa na
Galileu. Celá zem sa stala Jerichom
a Kafarnaumom a celé ľudstvo stojí
na brehoch Genezaretského jazera.

Pre našu spásu je základnou pod-
mienkou dodržať pravdy viery v jej
plnosti. Aká iná, ak nie Kristova prav-
da, nás môže spasiť? Aká nová pravda
môže vzbudzovať náš záujem, aj keby
ju hlásal najmúdrejší z ľudí, ak nás
vzďaľuje od učenia nášho Majstra?
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Edvin Berger, kaplán

RUKOPISY BOLI napokon z Kláš-
tora sv. Marka cez Jordánsko
a Sýriu prepravené do USA. Tam

o nich dlho nebolo počuť a myslelo sa,
že sa stratili. Ale 1. júna 1954 sa na 24.
strane denníka Wall Street Journal  obja-
vil stručný inzerát: „Štyri zvitky od Mŕ-
tveho mora. Predávajú sa biblické rukopi-
sy, ktorých vznik spadá do obdobia po
r. 200 pr. Kr. Môžu byť ideálnym darom pre
kultúrnu alebo náboženskú inštitúciu.“

kryfov aj pseudoapokryfov a špecifická
literatúra kumránskej sekty. Popri tých-
to vzácnych rukopisoch objavili ar-
cheológovia, ktorých viedol dominikán
Roland De Vaux, aj pevnosť z 8. - 7.
stor. pr. Kr., budovy a iné zariadenia
kumránskej sekty – vodovodné zariade-
nia, cisterny, knižnicu, skriptórium
(pisáreň), dielne na keramické výrobky,
cintorín a iné.

Vo zvitkoch možno sledovať jasné po-
radie v ich odpisovaní. Niektoré spisy
boli napísané a zložené v Kumráne, iné
prinesené z iných lokalít najskôr nasle-
dovníkmi Učiteľa spravodlivosti (Moreh
haccedok), ktorí odišli z Jeruzalema
a neskôr aj s inými Židmi, ktorí sa pri-
pojili ku komunite. Kumránci uznávali
židovské apokryfy, zvlášť Prvú Heno-
chovu knihu a Knihu Jubileí.

Objav kumránskych rukopisov z r.
1947 má veľký význam pre vedecké štú-
dium Starého zákona, judaizmu aj novo-
zákonných spisov. Je to neoceniteľný
prameň informácií o stave a podaní bib-
lických spisov v porovnaní s masoret-
ským textom. Kumránske rukopisy
umožňujú tiež hlbšie nazrieť do života
radikálnej židovskej sekty esénov a po-
dávajú konkrétny obraz o náboženskej
situácii judaizmu v predkresťanskom
období. Objasňujú aj nábožensko-histo-
rické pozadie novozákonných spisov, aj
keď sa vyskytli aj teórie, ktoré majú za
cieľ iné ako seriózne vedecké bádanie.

Za príbehom unikátneho nálezu
Kumránskych zvitkov je Božie slovo
v hebrejčine a aramejčine, apokryfné
spisy, ale aj spisy kumránskej komuni-
ty žijúcej v pevnosti pri Mŕtvom mori
pred príchodom a v čase Ježiša Krista
(cca 135 pr. Kr. – 68 po Kr.). Kumránske
spisy ponúkajú hodnotné svedectvo
o pomerne voľnom šírení biblických
textov v tradícii o intertestamentárnej
literatúre, o teologických židovských
prúdoch v Ježišovej dobe a ich vplyve
na prvých kresťanov. – bl –

V tej dobe sa izraelský generál a ne-
skôr archeológ Yigael Yadin, syn prof.
Súkeníka, nachádzal v New Yorku. O
inzeráte ho telefonicky informoval pria-
teľ, na základe čoho začal nepriamo
s predávajúcim z Floridy rokovať. Pove-
rený štátom Izrael ich neskôr cez spros-
tredkovateľa kúpil za 205 000 dolárov.
Bola to pomerne vysoká cena v porovna-
ní s kúpou Sinajského kódexu (4. stor.
po Kr.) s gréckymi textami celej Biblie,
za ktoré londýnske British Museum za-
platilo v r. 1933 knižnici v Leningrade
iba 3 350 dolárov.

Štyri získané zvitky prezentoval Yadin
13. 2. 1955 na tlačovej besede a spolu
s troma zvitkami, získanými jeho otcom
prof. Súkeníkom, sa stalo sedem zvitkov
z prvej kumránskej jaskyne základom
múzea Svätyňa knihy v Jeruzaleme v r.
1965.

Po senzačnom objave v prvej kum-
ránskej jaskyni pokračoval rozsiahly
archeologický výskum. V jedenástich
jaskyniach v okolí Kumránu boli objave-
né stovky fragmentov identifikovaných
rukopisov, kde sa nachádzali mnohé
úryvky zo starozákonných spisov, z apo-



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

Gn 4,1-15.25; Ž 50; Mk 8,11-13 11:30 † Ján,Vladimír, Mária,Michal

Prijmi od nás, Pane, obetu chvály. 18:00 † Radko

6:30
Gn 6,5-8;7,1-5.10; Ž 29; Mk 8,14-21 9:00 † Mária

Pán požehná svoj ľud pokojom. 18:00 † Jozef

6:30
Gn 8,6-13.20-22; Ž 116; Mk 8,22-26 11:30 † Mária

Prinesiem ti, Pane, obetu chvály. 18:00 † Ján, Ján

6:30
Gn 9,1-13; Ž 102; Mk 8,27-33 11:30 † Mária, Michal, Barbora

Pán z nebies pozerá na našu zem. 18:00 ¤ Emília

6:30
Gn 11,1-9; Ž 33; Mk 8,34–9,1 11:30 † Anna, Michal

Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi. 18:00 † Alžbeta, Andrej, Alžbeta

Hebr 11,1-7; Ž 145; Mk 9,2-13 7:00 † Terézia

Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. 18:00 † Marcel, Alžbeta, Marcel, Štefan

7:10 ranné chvály

7:30 † Anna, Ján, Júlia

Lv 19,1-2.17-18; Ž 103; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48 9:00 † Mária, Andrej

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Mária, František

7. nedeľa v Cezročnom období

Milostivý a milosrdný je Pán.
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OZNAMY

1. Na kostol darovali Bohu známi cez
bankový účet 20 €  a 10 €.

2. V sanktuáriu, čiže vo svätyni, sme
osadili repasovanú lavicu zhotove-
nú v r. 1858. Keďže táto lavica bola
určená pre patróna kostola, v tom
období to bola rodina Andrássyov-
cov, nazývala sa aj patronátna
lavica. Tu bola umiestnená asi do
r. 1994. Dnes by mohla slúžiť pre-
dovšetkým rehoľným sestrám a lek-
torom, ale nevylučujeme ani ostat-
ných farníkov. Repasujú sa aj
ďalšie 2 páry vzácnych a bohato
zdobených drevených lavíc. Budú
umiestnené v kostole.

3. V utorok 14. 2. o 9. hod. začnú v kos-
tole slávením Eucharistie kňazské
rekolekcie kňazov trebišovského
dekanátu v mesiaci február pod ve-
dením arcibiskupa Bernarda Bobe-
ra, preto sv. omša o 11.30 nebude.

4. V piatok 17. 2. príde na mládežníc-
ku sv. omšu o 18. hod., určenú pre
birmovancov, kaplán Univerzitného
pastoračného centra Sv. košických
mučeníkov Mgr. Dalibor Ondrej.

5. V sobotu 18. 2. od 14. do 17. hod.
pozývame deti a rodičov na farský
karneval na ľade, ktorý bude na
zimnom štadióne v Trebišove. Vstup
v maskách. Tešíme sa na vás.

6. Predmanželské náuky pre snú-
bencov pokračujú v sobotu 18.
a 25. februára o 9. hod. Snúben-
com odporúčame študovať pápež-
ský dokument Radosť lásky.

7. 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. pod
vedením miestneho pastora Mgr.
Marka Semka.

8. Žiakov základných a stredných
škôl povzbudzujeme do čítania
a štúdia Svätého písma, aby sa za-
pojili do školskej biblickej olym-

19.2.2017 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie K. Fraštiová K. Šemegová M. Lörinčíková E. Andrejková

žalm D. Telepčáková

2. čítanie L. Fraštiová L. Nováková J. Muchinová E. Andrejko

prosby L. Fraštia A. Šemegová T. Majerská H. 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)

piády. Dekanátne kolo biblickej
olympiády bude 21. 3. na dekan-
skom úrade v Trebišove.

9. 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.

10. Denný stacionár Arcidiecéznej
charity Košice prijíma nových
klientov. Služba je určená senio-
rom odkázaným na celodennú sta-
rostlivosť pre obmedzenú pohybli-
vosť a vek, ktorí trpia miernou
a ľahkou poruchou pamäti, a preto
nie je bezpečné, aby cez deň zos-
távali sami v domácom prostredí.
Tí, ktorí žijú sami, cítia sa osamelí
a chcú si vyplniť čas v príjemnom
prostredí. Ponúkame pomoc pri
rôznych úkonoch podľa potreby
klienta, sociálne poradenstvo, so-
ciálnu rehabilitáciu, stravu a rôz-
ne záujmové aktivity na vyplnenie
času. Adresa: ul. M. R. Štefánika
1161/186 (budova Okresného úra-
du) v Trebišove. Bližšie informácie
na tel. 0910 842438 u Mgr. Ľubice
Raganovej, koordinátorky Denného
stacionára.

11. V sobotu 28. 1. bol v krakovskej
katedrále sv. Stanislava a sv.
Václava inštalovaný nový krakov-
ský arcibiskup Mons. Marek Jęd-
raszewski. Inštalácia sa usku-
točnila za účasti troch kardinálov,
krakovského emeritného arcibis-
kupa Stanisława Dziwisza a asi
60 biskupov. Z Čiech pricestoval
kardinál Dominik Duka, zo Slo-
venska žilinský biskup Mons. To-
máš Galis a bratislavský pomocný
biskup Mons. Jozef Haľko. Po
skončení bohoslužby kardinál
Stanisław Dziwisz dostal z rúk
prezidenta Poľskej republiky naj-
vyššie štátne vyznamenanie Rad
bieleho orla za verné služby svä-
tému pápežovi Jánovi Pavlovi II.
a svojmu národu.


