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25. februára 2018
2. pôstna nedeľa

Resp.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.

U

EVANJELIUM DNEŠNEJ nedele sa
zmieňuje o vrchu, ktorý sa nazý-

va Tábor alebo hora Premenenia.
Táto hora nie je síce veľmi vysoká, má
len 575 metrov, ale z biblického pohľa-
du má pre nás obrovský význam. Ježiš
vzal so sebou svojich apoštolov – Petra,
Jakuba a Jána, vyviedol ich na tento
vrch a tam sa pred nimi premenil –
ukázal sa v plnej sláve. Apoštoli v tej
chvíli uvideli, že Ježiš nie je len obyčaj-
ný človek, ale aj pravý Boh.

všade tam, kde sa nachádzame, nie len
tam, kde sa cítime dobre. V kostole sa
stretávame s Kristom a je nám príjem-
ne, môžeme slobodne byť pri našom
Bohu, môžeme ho uctievať a modliť sa.
Ale čo inde? Čo v prostredí, kde sa úto-
čí na kresťanov? Čo v prostredí, v kto-
rom sa nám vysmievajú, kde nás ne-
chápu? Takýmto prostredím môže byť aj
naša rodina, práca, ale aj spoločnosť.
Žijeme v spoločnosti, kde veľa ľudí ne-
žije podľa Božích noriem. Zvlášť v pos-
ledných rokoch sa napĺňajú Kristove
slová: „Kvôli mne vás budú potupovať
a prenasledovať a všetko zlé na vás ne-
pravdivo hovoriť.“

Už z týchto slov je zjavné, že kaž-
dého, kto chce vo svojom živote ísť za
Kristom, toho musí sprevádzať odvaha a
námaha. Nech je aj pre nás táto pôstna
doba výstupom na našu vlastnú horu
Premenenia. Nech aj v našich ťažkos-
tiach a rozličných problémoch dôjde
k premeneniu. Nech je pre nás tento
pôst stretnutím sa s Bohom.   n

A vtedy v srdci apoštola Petra, ktoré-
ho očaril tento zážitok, rezonovali slová,
ktoré vyslovil aj nahlas: „Pane, dobre je
nám tu, urobme si tu tri stánky a zostaňme
tu čo najdlhšie.“ Avšak apoštoli sa po
určitej chvíli museli vrátiť naspäť. Mu-
seli zostúpiť z vrchu do obyčajného sve-
ta, do každodenného života, do reality.

Zaujímavé je, že Peter chcel ostať na
hore Premenenia. Chcel ostať tam, kde
mu bolo dobre a príjemne. Avšak na
inom vrchu – na Golgote, tam kde bol
Kristus na kríži, ho už nevidíme. Stratil
sa, zaprel Krista. Tam si už nechcel
postaviť stan, aby bol pri svojom Bohu.

A práve tu je symbolika dnešných
udalostí na hore Tábor. Vrchol nášho
kresťanského života sa má odohrávať
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Ježiš od začiatku svojej činnosti sa
stavia proti všetkým prejavom nenávis-
ti, lebo poznal náuku rabínov, ktorí po-
važovali nenávisť za dovolenú, ak bola
zdôvodnená zlým konaním nepriateľa.
Určite poznal aj knihu Henoch, Baru-
chovu či Ezdrášovu apokalypsu, v kto-
rých je prudkosť židovskej nenávisti a
radosť nad potrestaním nepriateľa čímsi
samozrejmým. Zvlášť sa to prejavovalo
vo vzťahu k cudzincom, ktorými opovr-
hovali ako modloslužobníkmi a nenávi-
deli ich. Aj preto historik Tacitus o
nich napísal: „K sebe navzájom chovajú
neochvejnú vernosť a milosrdnú priprave-
nosť k pomoci, ale ku všetkým ostatným
nepriateľskú nenávisť.“ (Hist 5,5)

Naproti tomu Ježiš od tých, ktorí sú
jeho, požaduje, aby svojich nepriateľov
milovali a modlili sa za svojich prenas-
ledovateľov. Je zaujímavé, že podobné
myšlienky nachádzame i u helénskych
filozofov. Napr. stoik Seneca píše: „Nik-
dy neochabujme v úsilí o spoločné dobro

UŽ V KNIHE Levitikus mali Židia
príkaz milovať svojho blížneho
ako seba samého. Ježiš tento

príkaz pripomína a povyšuje ho aj na
lásku k nepriateľom, ktorú považuje za
legitímnu, ba dokonca nutnú. Starý zá-
kon síce nikdy nenávisť k nepriateľom
neprikazoval, ale predpisoval krvnú po-
mstu. „Ak niekto udrie dakoho železným
predmetom a on zomrie, je vrahom a vrah
musí zomrieť. ...Pomstiteľ krvi vraha zabije.
Zabije ho, keď ho dostihne“ (Nm 35, 16-
19). SZ zakazoval prijímať za život vraha
výkupné. „Neprijímajte výkupné za život
nijakého vraha, ktorý je zodpovedný za
smrť, ale musí zomrieť“ (Nm 35, 31).

tým, že pomôžeme osame-
lému a dokonca i nepria-
teľovi.“ Uvedomuje si tým
obeť, ktorá je uložená našej
prirodzenosti, preto dodáva: „Iste,
hnev nám robí určitú radosť; veď je tak
potešujúce sa za vytrpenú bolesť pomstiť.“
Na to však odpovedá: „Oplácať dobrom za
preukázané dobrodenia je iste ušľachtilé,
naproti tomu nie je šľachetné oplácať zlo
zlom. Keď zvíťazíme v prvom prípade, je to
hanba, keď zvíťazíme v druhom, je to
potupa.“

Seneca vyžaduje túto nezištnú lásku
len v mene ľudskosti. Človek je tak veľ-
ká a vzácna bytosť, že sme mu povinní
preukazovať úctu a láskavosť. Seneca to
vysvetľuje: „Človek je pre človeka niečo
posvätné.“

Na Ježišovom predpise je zvláštne to,
že jeho učeníci nemilujú blížneho kvôli
sebe samým, ani kvôli samotnému
blížnemu, pretože je mu rovný a ako
človek je jeho bratom, ale preto, že vidia
blížneho v jeho vzťahu k Bohu. Ježiš
hovorí: „Milujte svojich nepriateľov a mod-
lite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby
ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na
nebesiach“ (Mt 5, 44-45).

Pohania milujú tých, ktorí milujú
ich, aj priateľom hriešnici preukazujú
dobré služby. Avšak kresťania majú
robiť viac. Milovať svojich nepriateľov
a obetovať sa bez toho, aby sme získali
odmenu alebo vďačnosť, pretože kresťan
sa má snažiť byť Božím Synom, lebo
každý syn je verným obrazom otca.
Dobrotivosť je však vlastná podstata
Božia: „Deus caritas est.“ (1 Jn 4,16)
A preto sa Syn Boží stane podobným
svojmu Otcovi len prostredníctvom lás-
ky. Kresťanov by malo byť poznať podľa
toho, že majú rovnaké srdce ako Boh,
že sa približujú k jeho dokonalosti. Už
antickí filozofi, hoci pohania, sa zamýš-
ľali nad láskou k blížnemu.

A čo dnešní kresťania – aspoň sa
zamýšľame? – bl –
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Ján Kovaľ, kaplán
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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 14:00

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00

ústav

L
eg

en
d
a
: 

  
† 

ú
m

ys
el

 z
a
 z

os
n

u
lý

ch
, 

¤
 ú

m
ys

el
 z

a
 z

d
ra

vi
e 

a
 B

ož
ie

 p
ož

eh
n

a
n

ie

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Dan 9,4b-10; Ž 79; Lk 6,36-38 6:30

11:30 † Mária

18:00 ¤ Elena

Iz 1,10.16-20; Ž 50; Mt 23,1-12 6:30
11:30 † Juraj

18:00 † Jozef

6:30
Jer 18,18-20; Ž 31; Mt 20,17-28 11:30 ¤ Ľubomír 40 r.ž.

Zachráň ma, Pane, vo svojom milosrdenstve. 18:00 † Mária, František

6:30
Jer 17,5-10; Ž 1; Lk 16,19-31 11:30 † Štefan

Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. 18:00 † Ján

6:30
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Ž 105; Mt 21,33-43.45-46 11:30 † Miroslav

17:30 krížová cesta

Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. 18:00 † Ján

Mich 7,14-15.18-20; Ž 103; Lk 15,1-3.11-32 7:00 ¤ členovia Ruž. bratstva

Milostivý a milosrdný je Pán. 18:00 † Mária 2x, Ján 2x

7:10 ranné chvály

7:30 † Anna, Michal

Ex 20,1-17; Ž 19; 1 Kor 1,22-25; Jn 2,13-25 9:00 † František

10:30 ¤ pro populo

14:30 krížová cesta

18:00 † Kamil

So
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28.2.

3. pôstna nedeľa

Pane, ty máš slová večného života.

Pane, nezaobchádzaj s nami podľa našich 

hriechov.

Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu 

spásu.
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OZNAMY

1. Bohuznáma venovala na kostol 25 €.
2. Jarná zbierka na Charitu činila

696,92 €, z toho ZH 28 € a Ružencové
bratstvo 50 €.

3. Duchovnej obnovy v pôstnom období
sa zúčastnilo 36 farníkov.

4. V piatok nám farár z farnosti Rad
Mgr. Roland Böör predstavil v homílii
mučeníka za vieru Štefana Iglódiho,
OFMConv, ktorý bol v r. 1639 ako 19-
ročný mladý františkán-minorita, no-
vic, umučený a zavraždený.

5. Na stretnutí najvyšších predstavite-
ľov cirkví a UZZNO v Kňazskom se-
minári v Badíne bolo schválené spo-
ločné vyhlásenie k Istanbulskému
dohovoru, ktoré sa bude čítať v rám-
ci záverečných oznamov vo všetkých
kresťanských kostoloch v nedeľu
25. 2.

6. KILO je charitatívna akcia na po-
moc tým, ktorí sú na ňu odkázaní.
Naše farské spoločenstvo ju zorgani-
zuje vďaka našim birmovancom
a mladým kresťanom so zmyslom pre
pomoc v núdzi v sobotu 3. 3. od 8.
do 14. hod. pred všetkými nákupný-
mi obchodnými reťazcami v Trebišo-
ve. Prosíme nakupujúcich o kilo pot-
ravín pre núdznych.

7. Veľkonočný dar je formou pokánia,
ktoré sa odporúča konať formou al-
mužny. Pamätajme na svojich bratov
a sestry, ktorí potrebujú našu pomoc.
Pokladnička na stĺpe pod chórom je
určená na tento účel.

8. Pobožnosti Krížovej cesty budú
takto: v piatok o 17.30 hod. sa budú
modliť birmovanci a spoločenstvo
Nehem s kaplánom. Nedele o 14.30
hod. budú stavovské podľa poradia:
2. pôstna nedeľa Seniori, 3. nedeľa,
Modlitby otcov a matiek, 4. nedeľa
Fokoláre, 5. nedeľa Rodiny a spolo-
čenstvo MAM 6. nedeľa eRko – hnu-
tie kresťanských detí.

9. Pôstnym kazateľom v tomto roku
počas troch pôstnych nedieľ a to
25. 2.,  4. a 18. 3. bude vdp. Ľubo-
mír Petričko, gr. kat. farár v Nižnom
Žipove a poverený exorcista pre Ko-

4.3.2018 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie A. Zapotoková T. Bartovič A. Potocká I. Pribulová

žalm M. Borošová

2. čítanie A. Šimkovičová M. Bartovičová T. Majerská M. Princíková

prosby P. Urban R. Bartovič J. Karniš A. Birová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

šickú eparchiu. Viackrát sa kazateľ
nemohol sľúbiť.

10. Na prvý piatok navštívime chorých
a starých. Taktiež spovedáme pol
hodinu pred omšou.

11. Na štvrtú pôstnu nedeľu 11. 3. príde
do Z. Hradišťa pomocný biskup
Mons. Marek Forgáč. Vyhlasujeme
zbieranie kvetov pôstu, pokánia,
modlitieb, sv. omší, sv. prijímaní, ru-
žencov, koruniek Bož. milosrdenstva,
skutkov milosrdenstva a sebazapre-
nia, z ktorých chceme pre neho pri-
praviť duchovnú kyticu. Jednotlivé
duchovné kvety anonymne napísané
na lístku pozbierame v nedeľu 4. 3.
do krabičky ako zvonček.

12. V nedeľu 11. 3. o 15.30 bude v Mú-
zeu prednáška Prvý kostol v Trebi-
šove s predstavením jeho makety
v mierke 20:1. Prednášajúci dekan
ThDr. Jozef Gnip podrobne popíše
stavbu prvého kostola z druhej polo-
vice 13. stor., ktorý je vmurovaný do
terajšej stavby kostola z 15. stor.

13. Poslaním zbierky Pôstna krabička
pre Afriku 2018 Slovenskej katolíc-
kej charity je pomoc chudobným de-
ťom v krajinách subsaharskej Afriky.
Aj vy sa môžete zapojiť do zbierky
a pomôcť svojím pôstnym darom vo
forme modlitby alebo finančného
príspevku. pre konkrétne deti
v Ugande a Rwande.

14. Ružencové bratstvo pozýva všetkých,
ktorí sa chcú stať členmi živého ru-
ženca a chcú byť účastní na všetkých
prisľúbeniach Matky Božej. Záujem-
covia nech oslovia horliteľky ruží ale-
bo horliteľku RB (č.t. 0918/361584).

15. Na žiadosť viacerých horliteliek a čle-
nov ružencového bratstva bude výme-
na tajomstiev vždy na fatimsku
sobotu. Táto zmena je z dôvodu väčšej
účasti členov ružencového bratstva na
pobožnosti ako v prvú nedeľu.

16. Ekumenický svetový deň modlitieb
2018 za Surinam s mottom „Boh videl,
že všetko, čo stvoril, bolo veľmi dobré,“
sa bude konať v priestoroch zhromaž-
denia Apoštolskej cirkvi v MsKS
v Trebišove (1. poschodie) v nedeľu
4. 3. o 16.hod.


