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BEŽNÝ ČLOVEK je väčšinou na
zlo zvyknutý, život ľudí bez hrie-
chu si nevie predstaviť. Zároveň

ale každý človek túži po tom, aby zlo
bolo zo sveta odstránené. Nikto nechce,
aby ho zlo poškodzovalo a prekážalo mu.
Človek stojí pred otázkami: „Kde sa vza-
lo zlo, keď ho nikto nechce?“ a „Ako od-
strániť zlo zo sveta?“

Dnešný úryvok z Listu Rimanom
ukazuje nielen zdroj zla, ale aj jeho naj-
horší dôsledok – smrť. Hovorí o hriechu
prvých ľudí. Tí sa odtrhli svojím hrie-
chom od Boha, od dôverného vzťahu
s ním. A preto sa pred nimi, a tým aj
pred celým ľudským pokolením, otvorila

priepasť bolestnej smrti. Dosah zla je
naozaj veľký, až neuveriteľne veľký. A
predstavy, že ho vlastnými silami ods-
tránime, sú predstavami pochabými.

Písmo však o odstránení zla i jeho
najvážnejšieho dôsledku, smrti, hovorí,
ale nie je to reč podľa ľudských želaní.
My sami nie sme premožiteľmi zla, je
ním Ježiš, ktorého Pavol nazýva novým
Adamom. A táto porážka zla nie je taká
nepatrná, ako sú naše dobré diela. Je
nielen väčšia ako naše dobré činy, ale
je tiež nekonečne väčšia než dosah zla,
hriechu. To, čo dokázal Ježiš, ďaleko
prevyšuje to, čo dokázal hriech prvých
ľudí, znásobený o naše hriechy. No ako
to, že zlo, hriech a pre nás veľmi boľavá

ODSTRÁNIODSTRÁNIODSTRÁNIODSTRÁNIODSTRÁNITTTTT¡¡¡¡¡     ZLO

smrť sú tu stále, keď
Ježiš prekonal moc
a silu hriechu a smrti?

Odpoveď je jedno-
duchá i zložitá záro-
veň. Ježiš neprináša
nápravu sveta ploš-
ne, naraz, nútene
pre všetkých. Ježišov
čin záchrany je viaza-
ný na osobnú vieru.
Do akej miery prijme
človek Ježiša za Maj-
stra, Pána a Spasi-
teľa svojho života, do
takej miery sa deje
jeho záchrana, a tým
aj záchrana sveta. Z
Božej strany je všetko

pripravené. Ale do akej miery sa to pre-
mietne do osobného života jedinca, a tak
aj do celej spoločnosti, závisí od stupňa
našej viery, s ktorou Božie veci prij-
meme a ustanovíme vo svojom živote.

Nemá cenu premýšľať o tom, ako sa
majú zmeniť druhí, ako prerobiť celý
svet okolo seba. To najväčšie, čo každý
z nás môže urobiť, je čo najúplnejšie
prijatie Ježišových slov, jeho životnej
cesty do svojho života. Čím viac sa pre-
sadí v našom živote on, tým viac sa pre-
sadí dobro a teda život. A to nie je len
v náš prospech, ale v prospech všet-
kých, v prospech celého sveta.

Aleš Opatrný, Stůl slova
preložil – pu –

NA ZAMYSLENIE SA nad našou
slepotou a hriechom neexis-
tuje lepší príklad, ako je uda-

losť pri Damasku – „slepota“ apošto-
la Pavla, ktorá nasleduje pri jeho ob-
rátení. Je pre nás poučné, ako Pavol,
človek, prežíva tento moment temno-
ty. Touto kajúcou témou sa zvyčajne
nechceme zaoberať, bránime sa jej
napriek tomu, že sa dotýka temnôt,
ktoré sú v nás. Aby sme s pravdou
a otvorenosťou srdca mohli o tejto
ťažkej téme nad sebou premýšľať,
mali by sme si vyprosiť milosť Ducha
Svätého.

Vidíme tu biblický sym-
bol: „Človek nemôže vidieť
Boha bez toho, aby nezom-
rel.“ Vidieť Boha znamená
svetlo, ale pre telesného člo-
veka je to dôvod na hrôzu a človeku
to pomôže vnímať temnotu, v ktorej
sa nachádza. Človek sa v kontakte
s Bohom, ktorý je svetlo, uvidí v tem-
note. Pavol žije takú cestu pokánia,
akú predtým nikdy nebol schopný za-
žiť. Spoznanie Kristovej slávy sa odrá-
ža v poznaní vlastnej temnoty, ktorú
Pavol symbolicky prežíval cez reálny
symbol, až kým nezasiahne slovo Cir-
kvi, slovo Ananiáša, aby pocítil prija-
tie Cirkvou a istotu kráčania po Božej
ceste. Pri kontakte s Kristovou tvá-
rou človek odhalí svoju bezútešnosť.

Priepasť temnoty, ktorá ustavične
číha na každého z nás, naša hrieš-
nosť môže byť porazená len Božou
silou. Keď Božiu silu odmietame,
alebo si ju nevšímame, na povrch sa
dostane to, čo Pavol nazve zosobne-
ný hriech.

Temnota ľudského srdca, to je
skutočnosť, ktorá je v nás, ba do-
konca na nás číha v našom vnútri.
Skúsenosť každého z nás je iná, mô-
že sa meniť. Dnes často vnímame
temnotu, ktorú predstavuje teroriz-
mus, násilie, vraždy, čo sa denne
odohráva vo svete.

Na druhej strane sa utešujeme
myšlienkou, že sme ľudia dobrej vô-
le: všetci majú dobrú vôľu, všetci sú
dostatočne dobrí.

Tieto rôzne pozície nevieme zvy-
čajne zosúladiť. Často nám chýba
pohľad, ktorý by dokázal vidieť zlo
človeka, ale s milosrdenstvom a nie
iba ľútostivým a pesimistickým spô-
sobom. – bl –

pokračovanie nabudúce

Ak sa budeme zamýšľať nad Pav-
lom, možno nás zarazí, že po obrátení
oslepne, ako je to uvedené v Skut-
koch apoštolov: „Šavol vstal zo zeme,
otvoril oči, ale nič nevidel. Vzali ho teda
za ruku a zaviedli do Damasku. Tri dni
nevidel a nejedol, ani nepil.“ (Sk 9, 8-9).
Navonok to vyzerá tak, akoby ho Kris-
tovo osvietenie namiesto naplnenia
radosťou, svetlom či jasom zrážalo na
zem, pričom nie je schopný vidieť, pri-
jímať pokrm, dokonca ho musia viesť,
čo je príznak vážnej choroby.

Ďalej sa v Skutkoch píše: „Keďže
som pre jas toho svetla nevidel, viedli
ma moji sprievodcovia za ruku, a tak
som prišiel do Damasku.“ (Sk 22, 11).
Zrak získal, keď k nemu pristúpil Ana-
niáš: „Brat Šavol, pozeraj! A ja som ho
v tú hodinu videl.“ (Sk 22, 13) Skutky
apoštolov nám túto udalosť nevysvetľu-
jú, iba ju opisujú a ani apoštol sa o tom
nikde vo svojich listoch nezmieňuje.

Slepotu môžeme chápať ako odraz
Božieho jasu alebo ako cestu pokánia.

NAŠA SLEPOTSLEPOTSLEPOTSLEPOTSLEPOTAAAAA
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 9:00

Charitný dom J.M.
Rómska osada

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
ústav
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Gn 12,1-9; Ž 33; Mt 7,1-5 6:30

11:30 † Ján, Anna

18:00 ¤ Monika s rod.

6:30
Gn 13,2.5-18; Ž 15; Mt 7,6.12-14 11:30 † Pavol

Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku? 18:00 † Jozef, Anna, Michal

Sv. Ireneja, bs. mč. 6:30
Gn 15,1-12.17-18; Ž 105; Mt 7,15-20 11:30 † Juraj, Anna

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 18:00 ¤ rod. Demeterova

Svätých Petra a Pavla, ap. 6:30 prikázaný sviatok

Sk 12,1-11; Ž 34; 2 Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 11:30 † Štefan

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 18:00 ¤ Dušan 70 r.ž.

6:30
Gn 17,1.4-5.9-10.15-22; Ž 128; Mt 8,1-4 11:30 † Peter, Miloš, Maroš, Ladislav

Požehnaný bude muž, ktorý sa bojí Pána. 18:00 ¤ Peter, Peter

Gn 18,1-15; (Ž) Lk 1,46-55; Mt 8,5-17 7:00
¤ Janka, Ján, Margita, Vojtech, 

Jakub, Marek, Tomáš

Pán Boh pamätal na svoje milosrdenstvo. 18:00 † Miroslav, Mária, Anna

7:10 ranné chvály

7:30 † rod. Štempákova, Havrilova

2 Kr 4,8-12a.14-16a; Ž 89; Rim 6,3-4.8-11; Mt 10,37-
42

9:00 † Marián, Viola

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Anna, Zachariáš

13. nedeľa v Cezročnom období

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem 

naveky.

Po
26.6.

Ut
27.6.

Pi
30.6. 

So
1.7. 

Št
29.6.

Ne
2.7.

St
28.6.

Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.
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OZNAMY

1. Na dobročinné diela Svätého Otca je
v celej Cirkvi vyhlásená zbierka na
nedeľu 2. júla.

2. Birmovanci nech si v sakristii vyz-
dvihnú objednané DVD s fotogra-
fiami z vysluhovania sviatosti bir-
movania.

3. Z trebišovského dekanátu sú uvoľne-
ní kňazi: farár z Čerhova Vincent
Pristáš nastupuje za farára v Ohra-
dzanoch a do uvoľnenej farnosti pri-
chádza 1. júla Marek Eliáš, farár
z Krížovian; farár v Slivníku. Stanis-
lav Ščerba nastupuje za farského
administrátora v Sennom a na jeho
miesto prichádza za farského admi-
nistrátora Matúš Bašista, kaplán zo
Strážskeho; kaplán zo Sečoviec
MUDr. Štefan Nebasňak ide za ne-
mocničného duchovného do Nemoc-
nice L. Pasteura, ul. Rastislavova
43; náš kaplán Edvin Berger bol od
1. 7. menovaný za výpomocného du-
chovného pre dekanát Košice-stred.

4. Spoločenstvo modlitieb matiek pozý-
va na Modlitbové trojdnie, ktoré je
v našom kostole v piatok 23. 6.
a v sobotu  24. 6. po večernej sv.
omši a v nedeľu 25. 6. o 15.30 hod.

5. Vo štvrtok 29. júna je prikázaný
sviatok svätých Petra a Pavla,
apoštolov. Sv. omše sú v časoch
6.30, 11.30 a 18.00 hod.

6. Od 1. 7. do 5. 8. bude putovať po tre-
bišovskom dekanáte putovná socha
Panny Márie Fatimskej.  Na prvú
sobotu 5. 8. sa zúčastníme pobožnos-
ti a slávenia Eucharistie spolu s de-
kanátmi Humenné, Stropkov a Ko-
šice-Juh.

7. Na vigíliu sviatku a titulu farské-
ho kostola Návštevy Panny Márie
v sobotu 1. 7. o 18. hod. budú kňazi-
rodáci sláviť Eucharistiu. Vďaka im
za vzťah k rodisku a rodnému far-
skému kostolu i titulu kostola, kto-
rým je tajomstvo návštevy Panny
Márie u sv. Alžbety. Za tieto skutoč-
nosti im darujeme ako prvým rodá-

2.7.2017 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie L. Fraštia T. Bartovič J. Muchinová V. Leško

žalm P. Sopková

2. čítanie K. Fraštiová M. Bartovičová E. Capová Z. Lešková

prosby L. Fraštiová R. Bartovič Z. Bačová M. Princíková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

kom novú publikáciu o dejinách
nášho kostola, šiestich stavebných
etapách jeho výstavby, maliarskej
výzdobe a generálnej oprave od r.
2000.

8. Odpustová slávnosť Návštevy Pan-
ny Márie v Trebišove bude v nedeľu
2. 7. o 10.30 hod. Odpustovým kaza-
teľom bude bývalý kaplán v Trebi-
šove a terajší farár v Slovenskej Kaj-
ni Mgr. Juraj Sitarčík.

9. Na odpustovú slávnosť Návštevy
Panny Márie 2. 7. vydá naša farnosť
farebnú publikáciu o našom farskom
kostole. Kniha pod názvom Pavlín-
sky kostol v Trebišove sa zaoberá
jeho históriou, etapami vývoja a ma-
liarskou výzdobou. Autormi diela sú
historička umenia PhDr. Judita Če-
chová, reštaurátor Mgr. Art. Rudolf
Boroš a historička výtvarného ume-
nia Mgr. Miloslava Borošová Michal-
cová.

10. Animátori budú v odpustovú nedeľu
predávať perníky v hodnote 1 €.
Môžete tak podporiť tohtoročný
Tábor Škriatok.

11. Prihlášky do Tábora Škriatok bu-
dú od budúcej nedele 2. 7. dostupné
na bočnom oltári.

12. Od 3. 7. počas celého mesiaca júl
nebude sv. omša na obed o 11.30
hod. a v auguste nebude sv. omša
ráno o 6.30 hod. z dôvodu čerpania
dovoleniek. Podobne aj farská kan-
celária bude k dispozícii len pred
alebo po každej sv. omši.

13. Denný tábor pre deti vo veku od 7
do 15 rokov organizujeme od 3. do
7. 7. v čase od 8. do 16. hod.
Poplatok za jeden deň sú 3 €. V ňom
je zabezpečený obed a pitný režim.
Zodpovedný kaplán a animátori. Na-
hláste sa písomne v sakristii.

14. Pri príležitosti sviatku Návštevy
Panny Márie pozývame seniorov
a ich rodinných príslušníkov na ce-
loslovenskú púť seniorov na
Mariánsku horu v Levoči. Termín:
streda 5. 7. 2017. Odchod autobusu
o 5. hod. od kostola. Prihlasovanie
v sakristii. Záloha 10 €. Bližšie in-
formácie MUDr. B. Dinisová.


