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Resp.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
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TÚŽBA LÁSKY preniknúť tak
hlboko a zjednotiť sa s milova-
ným tak, že nás nič nerozdeľu-

je, sa nikdy nenaplní len čisto v ľud-
skom vzťahu. Boh by rád splnil náš
sen už tu na zemi. A preto nám dáva
sám seba ako pokrm a nápoj. Dáva
nám živý chlieb, posilňujúci pokrm
na našej ceste. V Eucharistii je Pán
nielen blízko nás, ale priamo do nás
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obyčajný ľudský výmysel. Pri zrode
niečoho tak nepochopiteľného musel
stáť Boh! Už viac než dvetisíc rokov
veria milióny ľudí v tento zázrak
lásky – v malý kúsok chleba, o kto-
rom päť zmyslov jednoznačne svedčí,
že je a zostáva chlebom, je samým
Pánom, jeho živým, svätým a osláve-
ným telom.

Určite by sme ochotne išli peši až
na koniec sveta, keby sme vedeli, že
tam čaká Ježiš, aby nám umožnil je-
dinú krátku audienciu. On ale nie je
na konci sveta. Je s nami v chlebe a
víne a dovoľuje nám, aby sme sa ži-
vili jeho životom. Posilňujme sa
týmto živým chlebom, prijímajme ži-
vot, veď máme pred sebou ešte dlhú
cestu.     n

VSTAÒ A JEDZ,
LEBO MÁŠ PREDLEBO MÁŠ PREDLEBO MÁŠ PREDLEBO MÁŠ PREDLEBO MÁŠ PRED
SEBOU DLHÚ CESTU

vchádza – vstupuje. Stáva sa prame-
ňom nášho života, životom našej du-
še. „Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem
z Otca, tak i ten, kto mňa je, bude žiť zo
mňa“ (Jn 6, 57). „Keď nebudete jesť
telo Syna človeka a piť jeho krv, nebu-
dete mať v sebe život,“ hovorí Ježiš.
Ako chlieb a víno sa stávajú časťou
nášho života tým, že ich prijímame,
tak sa s nami Ježiš zjednocuje a
preniká celú našu bytosť, takže na-
koniec smieme povedať: Ježiš je mo-
jím životom!

V žiadnom inom náboženstve ne-
existuje také vnútorné zblíženie Bo-
ha s človekom. Nemôže ísť teda o

Branislav Babjak, kaplán

Prečo niektorí ľudia túžia po Božích
trestoch

Pozrime sa ešte na to, prečo mnoho
ľudí po Božích trestoch akosi túži.
Môže to byť z pocitu bezmocnosti a akej-
si skoro krvilačnej túžby po odplate.
Boh je silnejší ako ja a ako moji ne-
priatelia, tak túžim, aby ich premohol
a pokoril, keď ja na to nemám dosť síl.
To je síce pochopiteľné, ale nie je to
vôbec sväté. Závažnejšie je niečo iné.
Totiž keď si človek uvedomuje deštruk-
tívnu silu zla, ktorá niekoho ničí a ten
sa jej nemôže brániť. Keď si uvedomuje
poškodenie alebo priamo prevrátenie
Božieho poriadku zločincami. A preto
túži, aby tento poriadok Boh svojou mo-
cou napravil. Teda „hriešnikov potres-
tal“, a tak obnovil svoj vlastný po-
riadok.

Lenže Starý i Nový zákon svedčia
o tom, že Boh sa často s oným naprave-
ním poriadku neponáhľa. A že sa tiež
nenechá zneužiť na to, aby na naše
želanie či rozkaz pokoril a potrestal
škodcu, ktorého my sami označíme.
Nie je pravda, že Starý zákon pozná len
odplatu zlom za zlo a Nový zákon pozná
milosrdenstvo. Zlé dôsledky zla i neko-
nečné Božie milosrdenstvo pozná starý
Izrael i Cirkev, Starý i Nový zákon.

Predstava, že Boh trestá tak, ako by
vlastne trestal človek, keby mal jeho
moc, je zlá a Bohu krivdí.  Predstava,
že zlo, ktoré robíme, nemá žiadne dôs-
ledky, je naivná a bludná.

Poznanie Boha a výpovede o ňom
sú len analogické

Z pedagogických dôvodov Písmo
často (hlavne v Starom zákone) hovorí
o Bohu a jeho konaní ako o človeku –
a to nielen keď ide o Božie tresty. Zre-

lá kresťanská viera ale
má vedieť, že Boh
človeka naozaj nekoneč-
ne prevyšuje a že mu preto
nemôžeme prikladať ľudské
vlastnosti. Už svätý Tomáš
Akvinský s dôrazom učil, že všetko
naše poznanie Boha a výpovede o ňom
sú len analogické (teda obdobné),
pretože pre plné poznanie a vyjadrenie
Božej skutočnosti nemáme schopnosti
a nástroje. Môžeme si teda len
pomáhať obrazmi, vzatými z ľudského,
pozemského života.

Ak teda niekto tvrdí, že Boh trestá
a má predstavu, že trestá ako človek
len s väčšou silou, mal by sa zamyslieť
nad svojou motiváciou. Práve tak sa ale
má zamyslieť nad svojou motiváciou
ten, kto má dojem, že Boh okamžite
láskavo všetko zlé, čo urobíme, odstrá-
ni a že nás teda naše zlé myšlienky
a činy nemôžu nijako dostihnúť.

Korunujme našu úvahu tvrdením, že
zásadným Božím záujmom je spása,
teda večná záchrana človeka. Pre túto
záležitosť dal Boh i svojho Syna ako
spasiteľa, ktorý chce spasiť všetkých
ľudí. Úplne napravený poriadok Božie-
ho stvorenia tu na zemi nezastihneme,
bude až v novom nebi a v novej zemi po
Ježišovom druhom príchode. Teraz sa
len usilujeme o to, aby sme sa mu, ako
to len dokážeme, priblížili.

Dodatok
Rad tvrdení, ktoré sú tu uvedené,

z Písma a učenia Cirkvi síce vychádza-
jú, ale bolo by správne ich tiež citátmi
z Písma a cirkevných autorít doložiť.
Zámerne som to nerobil a prosím lás-
kavého čitateľa, aby, ak chce, si sám
vyhľadal biblické miesta, ktoré vyjad-
rujú alebo osvetľujú to, čo je tu napí-
sané.

Aleš Opatrný
www.vira.cz/Texty/Glosar/Tresta-Buh-1
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

Ez 1,2-5.24-28c; Ž 148; Mt 17,22-27 11:30 za polit.väzňov z obd. socializmu

Plné sú nebo i zem tvojej slávy. 18:00 † Miška

Sv.Maximiliána Márie Kolbeho,kň.mč.

Ez 2,8–3,4; Ž 119; Mt 18,1-5.10-14   Tvoje  výroky, 11:30 † Juraj, Mária

Pane, mojim ústam sú sladšie ako med. 18:00 † Jozef 

Nanebovzatie Panny Márie 6:30 prikázaný sviatok

Zjv 11,19a;12,1-10a-c; Ž45;1Kor 15,20-27a;Lk 1,39-56 11:30 † Peter

Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená 

zlatom.
18:00 † Mária

Sv. Štefana Uhorského
Ez 12,1-12; Ž 78; Mt 18,21–19,1

Nezabúdajme na Božie diela. 18:00 ¤ Mária

Ez 16,1-15.60.63; (Ž) Iz 12,2-3.4b-d.5-6; Mt 19,3-12 11:30 ¤ Ivan, Ivana, Vlasta

Tvoj hnev sa utíšil a potešil si ma. 18:00 ¤ Miroslav, Roman

Ez 18,1-10.13b.30-32; Ž 51; Mt 19,13-15 7:00
Bože, stvor vo mne srdce čisté. 18:00 ¤ Elena

7:10 ranné chvály

7:30 † Jaroslava

Prís 9,1-6; Ž 34; Ef 5,15-20; Jn 6,51-58 9:00 ¤ Slávka 40 r.ž.

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Gejza, Eva

Ne
19.8.

St
15.8.

20. nedeľa v Cezročnom období

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Po
13.8.

Ut
14.8.

Pi
17.8. 

So
18.8. 

Št
16.8.

† Jozef, Helena, Emil, Elena, 

Peter
11:30
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OZNAMY

1. Na južnej strane fasády kostola sa
realizujú reštaurátorské práce.
Spočívajú v očistení tehlového mu-
riva od starej omietky, čo sa robí
brúsením. Následne všetky poško-
dené tehly budú nahradené nový-
mi. Pristúpi sa ku škárovaniu mu-
riva tzv. podrezávaním tak, že sa
ložná malta podrezáva, aby špára
dostala tvar trojuholníka. Výni-
močnosť stavby a muriva s touto
profiláciou zaraďuje náš románsky
kostol k ojedinelým na Slovensku
aj v Čechách. Postupne koncom
13. stor. takéto murivo vymizlo. Po
očistení a úprave do pôvodného
stavu sa murivo zakonzervuje.

2. Ďakujeme vdp. Rasťovi Dvorové-
mu, sprievodcovi pútnikov vo Svä-
tej zemi, za pastoračnú službu,
ktorú počas mesiaca vykonával
v našej farnosti. Prajeme mu mno-
ho pútnikov, ktorí túžia spoznať
pre nás kresťanov posvätné mies-
ta dejín spány.

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

4. 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.

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

6. 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.

7. V spolupráci s CK Mária organizu-
jeme púť „Kyjevská Rus – pútnic-

19.8.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie A. Šimkovičová Z. Domaracká M. Plonický E. Andrejková

žalm J. Dibdiak

2. čítanie P. Urban O. Domaracký R. Vaníková A. Birová

prosby A. Zapotoková Z. Domaracká N. Tomková 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)

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa druhýkrát:
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.

ká Ukrajina“ do Kyjeva, Ľvova,
Mukačeva a Užhorodu v termíne
16.–21. 8. Program je na našej
webovej stránke.

8. 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.

9. Na sviatok Panny Márie Anjelskej
v Porciunkule 2. 8. 2018 boli Kos-
tolu sv. Františka v Bratislave-Kar-
lovej Vsi odovzdané relikvie sv. Ma-
ximiliána Kolbeho. Slávnostnej sv.
omši predsedal bratislavský arci-
biskup metropolita, Mons. Stanis-
lav Zvolenský. Sv. Maximilián Má-
ria Kolbe bol členom minoritského
rádu (konventuálni františkáni). V r.
1917 založil mariánske apoštolské
hnutie Rytierstvo Nepoškvrnenej
(M. I.) a rozšíril ho do celého sve-
ta. V Poľsku a v Japonsku založil
dva mariánske kláštory, v ktorých
dbal o príkladný rehoľný život. So
svojimi spolubratmi a laickými
členmi M. I. vybudoval veľké evan-
jelizačné dielo, v ktorom plne vy-
užíval najmodernejšie komunikač-
né prostriedky. Počas 2. svetovej
vojny otvoril dvere svojho kláštora
pri Varšave pre 1500 Židov. Dňa
14. 8. 1941 v koncentračnom tábo-
re Auschwitz dobrovoľne vymenil
svoj život za život mladého otca ro-
diny. Veriaci po celom svete si ho
uctievajú ako patróna masmédií
a patróna hnutia za život.


