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22. apríla 2018
4. veľkonočná nedeľa

– Nedeľa Dobrého pastiera

Resp.: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom
uholným.

U

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA
nás každoročne pozýva vždy s no-
vým úžasom objavovať význam

tejto charakteristiky, ktorou Ježiš ozna-
čil seba samého, a znova sa na ňu poz-
rieť vo svetle jeho utrpenia, smrti a
zmŕtvychvstania. „Dobrý pastier položí
svoj život za ovce“ (Jn 10, 11). Tieto
slová sa naplno uskutočnili, keď sa
Kristus v slobodnej poslušnosti voči
vôli Otca obetoval na kríži. Tam sa
stáva celkom jasným, čo to znamená, že

on je „Dobrý pastier“. Dáva život, vydal
svoj život na obetu za všetkých nás – za
teba, za mňa, za všetkých! A preto je
Dobrým pastierom!

Kristus je pravý pastier, ktorý plní
úlohu najvyššieho vzoru lásky k stádu!
V otvorenom protiklade k falošným
pastierom sa Ježiš predstavuje ako pra-
vý a jediný pastier ľudu. Zlý pastier
myslí na seba samého a využíva ovce;
dobrý pastier myslí na ovce a dáva seba
samého. Na rozdiel od toho, ktorý je na-
jatý, Kristus ako pastier je starostlivým
vodcom, ktorý sa podieľa na živote svoj-
ho ľudu, nehľadá iný záujem, nemá iné
ambície ako to, aby viedol, živil a chrá-
nil svoje ovce. A toto všetko za tú naj-
vyššiu cenu, ktorou je obetovanie vlast-
ného života.
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V postave Ježiša, Dobrého pastiera,
kontemplujeme Božiu prozreteľnosť,
jeho otcovskú starostlivosť o každého z
nás. Nenechá nás samých – nikdy!
Dôsledkom tejto kontemplácie Ježiša
ako opravdivého a dobrého pastiera, je
zvolanie v pohnutom úžase, aké nachá-
dzame v druhom čítaní dnešnej litur-
gie: „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval
Otec...“ (1 Jn 3,1). Je to naozaj prekva-
pujúca a tajomná láska, pretože darujúc
nám Ježiša ako Pastiera, ktorý dáva za
nás život, Otec nám daroval všetko, čo
nám mohol dať ako to najväčšie a naj-
cennejšie! Je to láska najvyššia a naj-
čistejšia, pretože nie je motivovaná ne-
jakou potrebou, nie je podmienená neja-
kou kalkuláciou, nie je vedená nejakou
zištnou túžbou na výmenu.

Pred touto Božou láskou zakusujeme
nesmiernu radosť a prepukáme vo vďač-
né uznanie toho všetkého, čo sme za-
darmo dostali.   n

Branislav Babjak, kaplán
JA SOM DOBRDOBRDOBRDOBRDOBRÝÝÝÝÝ PASTIER

TÉMU PRIATEĽSTVA pod  vplyvom
zvykov, tradícií či kultúry si často
ľudia vysvetľujú po svojom. V Ta-

liansku je dosť bežné, že sa slovo amico
(priateľ) používa na označenie kohokoľ-
vek, s kým sme sa aspoň raz v živote
stretli a prehodili s ním pár zdvorilých
viet. V iných prípadoch sa pod tým rozu-
mie veľmi blízky, dôverný vzťah.

Existuje pravé priateľstvo medzi ľuď-
mi? Existuje tiež pravé priateľstvo
medzi Bohom a ľuďmi? Nie je Boh

človeku až príliš vzdialený, až príliš
vznešený, až príliš veľký, než aby sa
mohol priateliť s človekom? Aký veľký
záujem má Boh na živote človeka? Ako
blízko si hodlajú ľudia pripustiť Boha
k sebe?

Téma priateľstva s Bohom je vysoko
aktuálna. Znamenalo by pre nás skvelú
vyhliadku na život, kde by sa spolu pre-
pojila láska k Bohu a láska k blížnemu,
stvorenie človeka k obrazu Božiemu a
radosť zo života. Je priateľstvo s Bohom
viac než len púhy sen? A predsa len
nekonkuruje láske k Bohu ľudské pria-
teľstvo? Alebo existuje medzi nimi akési
spojenie, či dokonca jednota, čo je téza
encykliky Deus Caritas est Benedikta
XVI.? On sa však nevenuje priateľskej
láske, ale píše, v čom vidí, pri pohľade
upretom na Ježiša Krista, jednotu lásky
k Bohu a lásky k blížnym: „Jeho priateľ
je mojím priateľom.“ (DCE 18).  Môže však
priateľstvo s Bohom vôbec existovať bez
toho, aby zraňovalo božstvo Boha a ľud-
skosť ľudí? Tieto otázky, týkajúce sa
priateľstva, si ľudia kládli od dávna a
kladú si ich aj dnes.

Už Aristoteles v Etike Nikomachovej
uvádza, že pre človeka je dôležité mať

dobrých priateľov. V pria-
teľstve videl  životne ne-
vyhnutnú cnosť. Uvádza:
„Bez priateľov by si nikto neprial
žiť, aj keby mal všetky ostatné
dobrá.“ Čo však priateľstvo je? Staršia
generácia často dávala rady deťom: „S
tým sa nekamaráť!“ „Nájdi si lepšieho
priateľa!“ Z čoho to vyplývalo? Už od
staroveku sa nám zachovali rôzne prís-
lovia: „Rovný rovného si hľadá.“ Ale aj:
„Jedno srdce a jedna duša.“ „Priateľom je
všetko spoločné“, „Priatelia zdieľajú
radosť i žiaľ“.

Pravé priateľstvo sa vyznačuje slobo-
dou. Priateľku a priateľa hľadáme
a nachádzame. Nikto nám ich nepred-
kladá. Priateľstvo sa musí pestovať,
musí sa do neho investovať čas a ener-
gia. Kto pociťuje len averziu, ten pria-
teľstvo skoro zanechá. Kto sa ho však
pevne drží, získa potešujúcu skúsenosť,
že ostatní ľudia mu nie sú konku-
rentmi, ale partnermi, ktorí s ním zdie-
ľajú radosť i žiaľ. Rovnako potešujúce je
aj to, keď človek sám v sebe objaví, že je
ochotný pomáhať, je schopný lásky a je
určený k spoločenstvu. Pravé priateľ-
stvo predpokladá pospolitosť. To nezna-
mená, že by sme museli spolu tráviť
veľmi veľa času. Avšak, bez hlbokej
duševnej náklonnosti, bez živej výmeny
myšlienok, bez toho, aby sme na seba
navzájom stále znovu mysleli, a bez
súcitu nevznikne žiadne priateľstvo.
Spoločné záujmy sú dobré a krásne, ale
priateľstvo je viac, než len účelový
zväzok na čas. Pokiaľ sa zakladá na
sympatiách, má silu prekonávať hranice
medzi chudákom a boháčom, medzi
pánom a služobníkom. Priateľstvo sa
vyznačuje vzájomnosťou, ináč by bola
narušená zásada rovnosti. To, čo urobí
jeden pre druhého, mal by urobiť
i ten druhý pre prvého, ak je to možné.
Priatelia majú stáť pri sebe. Nepýtame
sa, čo je moje a čo je tvoje, ale dávame
to, čo ten druhý potrebuje. – bl –
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 10:30

Charitný dom J.M. 9:00
Rómska osada 14:00

Nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Sv. Vojtecha, bs. mč. 6:30

Sk 11,1-18; Ž 42; Jn 10,1-10 11:30 † Alexander, Margita

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. 18:00 † Jiří, Irena

6:30
Sk 11,19-26; Ž 87; Jn 10,22-30 11:30 † Juraj

Chváľte Pána, všetky národy. 18:00 ¤ Martin a Vierka s rod.

Sv. Marka, ev. 6:30
1 Pt 5,5b-14; Ž 89; Mk 16,15-20    Tvoje milosrden- 11:30 ¤ kňaz Marek

stvo, Pane, ospevovať budem naveky. 18:00 ¤ Jozef, Veronika

Sk 13,13-25; Ž 89; Jn 13,16-20 6:30

11:30 † Ivan

18:00 † Alžbeta, Rudolf

6:30
Sk 13,26-33; Ž 2; Jn 14,1-6 11:30 † Milan

Oslávil si, Otče, svojho Syna. 18:00 ¤ Ines, Ines

Sk 13,44-52; Ž 98; Jn 14,7-14                    Uzreli 7:00 ¤ Tomáš s rod.

všetky končiny zeme spásu nášho Boha. 18:00 † Ján

7:10 ranné chvály

7:30 † Ján, Johana

Sk 9,26-31; Ž 22; 1 Jn 3,18-24; Jn 15,1-8 9:00 ¤ rod.Cabovská, Vysoká, Leškova

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Andrej, Alžbeta

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať 

budem naveky.

Ne
29.4.

St
25.4.

5. veľkonočná nedeľa

Tebe, Pane, patrí moja chvála vo veľkom 

zhromaždení.

Po
23.4.

Ut
24.4.

Pi
27.4. 

So
28.4. 

Št
26.4.
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OZNAMY

1. Bohuznámy daroval na kostol cez
bankový účet 20 €.

2. V hospici v Bardejovskej Novej Vsi
leží E. L., Trebišovčanka, ktorá cho-
dila do kostola a má okolo 47 rokov.
Minulý rok po neúspešnej operácií
a komplikáciách ostala na ARO
v Trebišove a následne bola preveze-
ná do hospicu. Dcéra nezvláda platiť
za hospic, momentálna pohľadávka je
okolo 800 €. Je to veľmi akútny prob-
lém, chcú ju totiž poslať domov pre
neplatenie, čo by teda bol problém.
Hľadáme touto cestou dobrodinca,
ktorý by vyrovnal jej pohľadávku, aby
mohla zostať v starostlivosti hospicu.
Pán Boh zaplať!

3. V nedeľu 15. 4. bola v múzeu pred-
náška Prvý kostol v Trebišove a bo-
la predstavená jeho maketa v mierke
20:1. Tešila sa bohatej účasti, čo
svedčí o záujme o históriu svojho
mesta a farnosti. Prednáška je v pl-
nom znení na web stránke. Maketu
so stručným popisom románskeho
farského kostola vystavíme pre fars-
kú verejnosť v kostole vpredu pred
bočný oltár. O objavenom kostole sme
informovali aj regionálne rádio Regi-
na a Arcibiskupský úrad, aby po
dvesto rokoch prepísal históriu tejto
farnosti vo svojich análoch, s čím
súhlasil.

4. V dňoch 23. – 27. 4. sa na ZŠ M. R.
Štefánika v Trebišove uskutočnia
školské misie pod vedením otcov re-
demptoristov z Michaloviec. Vyvrcho-
lia spoločnou liturgiou v piatok.  V
nedeľu o 10.30 hod. príde misionár
do nášho kostola na sv. omšu.

5. Na štvrtú veľkonočnú nedeľu 22. 4.
sa v Cirkvi modlíme za kňazské povo-
lania a podporíme kňazský seminár
sv. Karola Boromejského v Košiciach
finančnou zbierkou. Tento deň je aj
dňom otvorených dverí kňazského
seminára. Viď plagát na nástenke.

6. 14. rozhlasová púť Rádia LUMEN
v Krakove sa uskutoční 5. 5. 2018.
Hlavný celebrant a kazateľ je Mons.
Marek Forgáč, košický pomocný bis-

29.4.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie B. Lešová Z. Domaracká Š. Mištanič sr. Alojzia

žalm P. Sopková

2. čítanie M. Ruttkayová O. Domaracký Z. Lešková M. Vargová

prosby T. Tink Z. Domaracká V. Leško H. Fraňová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa druhýkrát:
Mário Leško a Mgr. Viktória Úporská

Ohlasujú sa tretíkrát:
Martin Hvozdík a Emília Paľovčiková

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.

kup. Prihlásilo sa 47 pútnikov a pre-
to sme objednali autobus, ktorý od-
chádza v sobotu 5. 5. o 1. hod. ráno.

7. Stretnutie Laického spoločenstva
Matky Alfonzy Márie je dnes 22. 4.
o 15. hod. v rekolekčnej miestnosti.

8. Odpustová slávnosť sv. Jozefa
robotníka vo filiálnom kostole v ZH
sa uskutoční v nedeľu 29. 4. o 10.30
hod. Hlavným celebrantom a kazate-
ľom bude vdp. Patrik Krajník, trebi-
šovký rodák a farár v Zempl. Branči.

9. Národná transfúzna stanica v Koši-
ciach prosí darcov krvi o odber na
farskom úrade v Trebišove v ponde-
lok 30. 4. od 8. do 11. hod. Daruješ
krv, zachrániš život svojho blížneho.
Je to skutok milosrdenstva par
excelans.

10. V stredu 11. 4. sa v aule Teologickej
fakulty (TF) v Košiciach uskutočnilo
prvé informačné stretnutie so zástup-
cami košických farností, reholí, orga-
nizácií i spoločenstiev, na ktorom
riaditeľ koordinačného výboru príp-
rav slávnosti blahorečenia Anky
Kolesárovej Ján Urban oslovil kňa-
zov, rehoľníkov, ale aj laikov s pros-
bou o aktívne zapojenie sa do príprav
a oslovovaním dobrovoľníkov zo svo-
jich farností a spoločenstiev predo-
všetkým z Košíc a okolia.

11. Katolícka univerzita v Ružomberku,
TF v Košiciach v spolupráci s AbÚ
v  Košiciach pozývajú na prezentáciu
knihy Mons. Mariána Čižmára pod
názvom „Kardinál Jozef Tomko –
Život v službe evanjelia“. Prezentá-
cia knihy sa uskutoční dňa 3. 5. o
10. hod. v Aule TF v Košiciach. Hos-
ťom na prezentácii knihy bude aj 94-
-ročný J. Em. Jozef kardinál Tomko.


