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5. augusta 2018
18. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Pane, daj nám chlieb z neba!

U

AKÉ TYPICKÉ JE pre človeka
šomranie! Sťažujeme sa – keď
je chladno, túžime po teplom

slnku, keď je teplo, žiadame si os-
viežujúci vietor, keď fúka vietor, tú-
žime po teple a bezvetrí... Stále do-
okola, ale nikdy nie sme spokojní.

Podobne sa sťažovali ľudia v blíz-
kosti Mojžiša, ktorí chceli aj na
púšti zažiť blahobyt a spokojnosť
z egyptských čias. Rovnako sa doža-
dujú ľudia okolo Ježiša, ktorí síce
zažili zázrak rozmnoženia chlebov,
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maly, cez jednoduché zázraky, chcel
otvoriť oči pre niečo veľké. Tým veľ-
kým je ON sám, ktorý sa chce roz-
dávať ľuďom. Preto by centrom aj
našej pozornosti nemali byť len záz-
raky a dary, ale Boh, od ktorého
všetko prichádza.

Boh počuje naše šomranie tak,
ako počul Izrealitov na púšti. Dáva
nám v pravý čas všetko, čo pot-
rebujeme. On netúži po našom trá-
pení a nedostatku. Otázkou však
ostáva, či Boh je v našom srdci rov-
nako často ako chlieb v našom ža-
lúdku.      n

ACH, TO ŠOŠOŠOŠOŠOMRANIE!MRANIE!MRANIE!MRANIE!MRANIE!

ale ten im nestačí! Žiadajú nové
znamenia, túžia po zmene a nových
„čudách“, ktoré by ich presvedčili, že
Ježiš je ten, ktorý mal prísť.

Ježiš ľuďom vyčíta, že myslia len
na svoje primárne potreby a ich na-
plnenie berú ako samozrejmosť. Na-
jedli sa, nepociťovali nedostatok,
dokonca sa niečo zvýšilo. Mnohí
však ostávajú pri zemi a chlieb im
stačí. Žijú si svoj život a Ježiš –
živiteľ, ktorý im dáva obživu, je dos-
tatočný dôvod, prečo ho vyhľadávať.

Ale je takýto pohľad na Božie dary
naozaj správny? Akoby im Ježiš po-

Zuzana Bačová, katechétka

„Pánbožko ťa potrestal!“
„Aleško, neskáč!“ napomínala babič-

ka. Aleško skákal, spadol, plakal.
„Pánbožko ťa potrestal!“ ozvalo sa

z babičkiných úst!
Takéto výroky sú naozaj nešťastné,

ba neprípustné, pretože zakladajú
v človeku zlý obraz Boha. Ale otázka, či
Boh trestá, ako trestá a koho trestá, je
závažnou otázkou i pre dospelého.

Jedni povedia: „Netrestá, je milosrd-
ný, je predsa láska!“

Druhí povedia: „Trestá, je totiž spra-
vodlivý!“

Tretí: „Trestá, keď je to výchovné!“
Je to téma na vedeckú prácu, ktorá

by mala vziať do úvahy biblistiku,
systematickú teológiu, ale aj psycholó-
giu a dejiny. Aj tak sa pokúsme o úva-
hu stručnú a snáď aj prehľadnú.

Ak človek robí zlo, dostáva sa do
rozporu s poriadkom stvorenia

Vyznávači i odporcovia predstáv
o trestajúcom Bohu samozrejme nájdu
v Písme dosť opôr pre svoje tvrdenia.
Tými sa tu nebudeme zaoberať. Všimni-
me si zásadnejšiu vec. Aby sme vôbec
mohli o Bohu hovoriť, musíme o ňom
hovoriť s použitím skúseností a poznat-
kov, ktoré sme získali v tomto stvore-
nom svete. Hovoríme ale o niekom, kto
tento svet nielen stvoril, ale kto ho
nekonečne presahuje! O kom tento
svet síce svedčí, ale koho nemôžeme
ani „uzavrieť“ do meradiel našich
skúseností, ani ho pochopiť v rozme-
roch pozemských reálií. A tento Boh
v Starom zákone mnohokrát hovorí slo-
vami svätopiscov, že nie je ako človek,
nehodnotí veci ako človek, úplne pre-
sahuje všetko, čo je stvorené. Ak teda
hovoríme o trestajúcom alebo milo-
srdnom Bohu, potom si musíme veľmi

jasne uvedomiť, že hovo-
ríme „ľudskou rečou o
nadľudských skutočnos-
tiach“. A že teda každá
predstava o trestajúcom či
milosrdnom Bohu by bola zlá, ak
by sme si ho predstavovali len tak, ako
poznáme trestajúceho či milosrdného
človeka! Na rozdiel od človeka je Boh
tvorcom celého poriadku bytia a člo-
veka do tohto stvoreného sveta postavil
tak, aby s ním (teda so zámerom stvori-
teľa!) bol v harmónii. Ak človek robí zlo
(a to vedome či nevedome), dostáva sa
s dobrým poriadkom stvorenia viac či
menej do rozporu. Ak robí zlo niekto
iný, potom tento rozpor s Božím
poriadkom postihne i nevinného. A to
vôbec neprináša dobré dôsledky. Ko-
nečne, ak ľudí postihne prírodná ka-
tastrofa, sú jej dôsledky pre ľudí tra-
gické, ale ešte tragickejšie by bolo
presvedčenie, že ono zemetrasenie či
povodeň akosi „zo zlosti“ alebo ako
„výchovné zaucho“ zoslal na ľudí Boh
zo svojej vôle sám.  Zdá sa, že v takom
prípade naše vysvetlenie: „Pán Boh
nás (alebo ich) trestá,“ je skôr snahou
nejako „ospravedlniť neospravedlniteľ-
né“, totiž ospravedlniť alebo zniesť utr-
penie alebo smrť tých, ktorí ani nič zlé
neurobili.

Starý zákon často veľmi názorne
ukazuje, čo znamená, keď sa človek
vymkne oblasti, ktorú Boh pre neho
pripravil. Keď vyvolený národ, s kto-
rým Hospodin uzavrel zmluvu, na Hos-
podina nedbal, vodilo sa mu zle,
nepriatelia ho premohli, pretože „bol
mimo koridor Božieho plánu“. Ľudovo:
Boh ho potrestal. V skutočnosti:
vybočil do priestoru, kde pre neho
nebolo dobro pripravené. A tak je to
často i s nami dnes.

Aleš Opatrný
www.vira.cz/Texty/Glosar/Tresta-Buh-1

preložil – pu –
dokončenie nabudúce

TRESTÁ BOH?BOH?BOH?BOH?BOH?
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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
Premenenie Pána

Dan 7,9-10.13-14; Ž 97; Mk 9,2-10 11:30 ¤ Margita

Pánovu slávu uvidia všetky národy. 18:00 ¤ Mária, Eva

Jer 30,1-2.12-15.18-22; Ž 102; Mt 14,22-36 11:30 † Mária, Michal

Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve. 18:00 † Pavol

Sv. Dominika, kň.
Jer 31,1-7; (Ž) Jer 31,10.11-12b.13; Mt 15,21-28 11:30 † Ivona, Milan, Jozef

Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo. 18:00 † Mária,Michal, Alžbeta,Juraj

Sv. Terézie Benedikty z Kríža, pn. 
mč., patrónky Európy

Oz 2,16bc.17c-e.21-22; Ž 45; Mt 25,1-13 11:30 † Eva, Jozef

Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoj sluch. 18:00 † Jozef

Sv. Vavrinca, dk. mč.
2 Kor 9,6-10; Ž 112; Jn 12,24-26        V obľube je

človek, čo sa zľutúva a rád pomáha. 18:00 ¤ Robert 30 r.ž.

Sv. Kláry, pn. 7:00 † Jozef

Hab 1,12–2,4; Ž 9; Mt 17,14-20

Pane, ty neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. 18:00 † Mária, Ján

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Lenka a Erik

1 Kr 19,4-8; Ž 34; Ef 4,30–5,2; Jn 6,41-51 9:00 ¤ Július a Valéria 55 r.spol.ž.

10:30 ¤ pro populo

18:00 † rod. Šoltésova

¤ Ján, Tomáš, Vojtech, 

Marek, Jakub

Ne
12.8.

St
8.8.

19. nedeľa v Cezročnom období

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Po
6.8.

Ut
7.8.

Pi
10.8. 

So
11.8. 

Št
9.8.

11:30
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OZNAMY

1. Zbierka na organizačné zabezpe-
čenie blahorečenia Božej služobni-
ce Anny Kolesárovej minulú nedeľu
činila v TV 1 051,41 € a v ZH 40 €.

2. Na slávnosť blahorečenia Anny
Kolesárovej sa prihlásilo 90 účas-
tníkov, ktorých sme nahlásili
v utorok 31. 7. Budeme čakať na
distribúciu vstupeniek na štadión
Lokomotívy v Košiciach.

3. Od 1. 8. nebudú ranné sv. omše
o 6.30 hod., ale budú poludňajšie
sv. omše o 11.30 hod.

4. Náš arcibiskup Mons. Bernard
Bober napísal: „Aj touto cestou sa
chcem poďakovať dekanom a kňazom
z dekanátov Trebišov, Košice-Juh,
Humenné a Vranov nad Topľou, že
motivovali svojich veriacich a spolu s
nimi prišli na slávenie fatimskej
soboty 7. júla 2018 do Obišoviec.
Zvlášť ďakujem pánovi dekanovi
z Farnosti Návštevy Panny Márie
v Trebišove, ktorý toto stretnutie
organizoval a zabezpečil tak vyda-
rený priebeh celej slávnosti.“

5. V stredu 15. 8. je prikázaný svia-
tok Nanebovzatia Panny Márie.
Sv. omše budú vo farskom kostole
o 6.30, 11.30 a 18. hod. Vo filiál-
nom kostole o 18. hod., v nemoc-
ničnej kaplnke o 16. hod.

6. Odpustová slávnosť Zosnutia
Panny Márie v chráme gréckoka-
tolíckej cirkvi v Trebišove sa
oslávi v nedeľu 19. 8. Všetci sme
srdečne pozvaní.

7. V sobotu 18. 8. je každoročne ce-
lodenná poklona Sviatosti oltár-
nej v rámci našej Košickej arci-
diecézy. Vo farskom kostole bude
vystavená k verejnej poklone od
7.30 do 18. hod. Vo filiálnom kos-
tole od 8. do 13.00 hod.

8. V spolupráci s CK Mária organizu-
jeme púť „Kyjevská Rus – pútnic-
ká Ukrajina“ do Kyjeva, Ľvova,
Mukačeva a Užhorodu v termíne

12.8.2018 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie M. Čierna N. Bizubová A. Vaľová R. Černáková
žalm D. Telepčáková

2. čítanie D. Biž E. Dulovičová M. Kobzošová J. Oravcová
prosby M. Bižová S. Parasková E. Capová P. Balogová

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 tretíkrát:
Rudolf Ranič a Dominika Malynczáková

Olivier Pracros a Andrea Girmanová
Ohlasujú sa prvýkrát:

Mgr. Rudolf Hodák a Ing. Miroslava
Širotníková

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

na farskom úrade.

16.–21. 8. Cena 258 € +12 € pois-
tenie. Program je na našej webo-
vej stránke. Prihlásených je 26
pútnikov.

9. Pešia púť na odpustovú slávnosť
Narodenia Panny Márie v Bazilike
minor do Vranova n. Topľou sa
uskutoční v sobotu 8. 9. 2018, od-
chodom od kostola ráno o 7. hod.
Pútnici nech sa prihlásia v sak-
ristii do nedele 26. augusta.

10. Niekoľko tisíc mladých ľudí z via-
cerých krajín sa zúčastnilo na Ná-
rodnom stretnutí mládeže P18
v Prešove. Podujatie nadväzuje na
Svetové dni mládeže. Na tomto ce-
losvetovom podujatí sa mladí
stretnú v januári budúceho roka
v Paname. Očakávajú účasť státi-
sícov mladých ľudí zo všetkých
kontinentov. Nebudú chýbať ani Slo-
váci. V metropole Šariša, kde sa po
vyše 2-ročných prípravách celoná-
rodná akcia konala, spustili slo-
venskú prípravu do Panamy. V Pre-
šove zároveň zverejnili oficiálnu
hymnu SDM v slovenskom jazyku.
Záverečnou bodkou podujatia bola
slávnostná sv. omša na Hlavnej
ulici, ktorú za účasti viacerých bis-
kupov, stoviek kňazov, rehoľníkov
a tisícok ľudí celebroval predseda
KBS Stanislav Zvolenský. V 4-dňo-
vom programe zameranom na odva-
hu vystúpili stovky profesionálnych
a amatérskych hostí. Na príprave sa
podieľalo vyše 500 dobrovoľníkov bez
nároku na odmenu.


