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3. pôstna nedeľa

Resp.: Milostivý a milosrdný je Pán.
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MNOHO ĽUDÍ podľahlo rôznym
vplyvom, ktoré hovoria o tom,
že pôst je čas, v ktorom si má-

me znepríjemňovať život rôznym nepo-
hodlím. Často na začiatku pôstu začuje-
me otázku: „Čoho sa zriekaš?“ A odpo-
vede sú rôzne: jedla, kávy, sladkostí,
alkoholu, cigariet... A tak kvalitu pôstu
neraz meriame podľa intenzity hladu
a intenzity telesného odriekania. Pôst
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Vzdaj sa hnevu – namiesto toho sa uč
umeniu milovať.

Vzdaj sa strachu a obáv – namiesto
toho dôveruj Bohu. Strach a obavy ťa
pripravia o mnoho síl a často ide o ve-
ci, s ktorými aj tak nič nezmôžeš.

Vzdaj sa jeden večer televízie. Namies-
to toho navštív osamelého alebo choré-
ho. Daruj niekomu vzácny dar, ktorým
je tvoj čas.

Vzdaj sa zbytočného nakupovania –
nakupuj iba to, čo je nutné pre tvoj ži-
vot. To, čo by si dal za vyšší luxus nap-
ríklad v stolovaní, podaruj tomu, kto
žije na hranici núdze.

Vzdaj sa vynášania súdov nad inými
podľa ich vzhľadu a podľa štandardov toh-
to sveta. A ak pocítiš krivdu, odovzdaj
svoj spor Bohu.

A ďalej si môžeš doplniť svoje vlas-
tné vzdaj sa...

Ježiš na nás čaká aj v tomto pôstnom
období, aby prehovoril k nášmu srdcu.
Zastavme sa na chvíľu v tichu, vo svojej
izbe, v kostole... a načúvajme jeho hlasu.
Všetkým nám prajem, aby sme všetko to,
čo si v pôste odriekneme, čoho sa vzdáme,
nahradili niečím novým, lepším, pozitív-
nym, čo nás viac priblíži k Bohu.   n

však nie je liečebná kúra ani trest. Pôst
je dar. Je to Boží dar pre náš život,
ktorý do nášho života ma vnášať  radosť
z toho, že sa priblížime k Bohu i k na-
šim blížnym. Preto vám ponúkam túto
inšpiráciu do ďalších pôstnych dní:

Čoho sa vzdať v pôste?
Vzdaj sa šomrania. Za všetko vzdávaj

vďaky – šomranie a sťažovanie sa nepat-
rí do výbavy kresťana.

Vzdaj sa 15-tich minút ranného vyliho-
vania v posteli – využi tento čas na hlb-
šiu modlitbu a čítanie Božieho Slova.

Vzdaj sa všímania si zlých vlastností
iných ľudí – namiesto toho sa sústreď na
vyhľadávanie ich dobrých vlastností.

Vzdaj sa neláskavých rečí – namiesto
toho hovor milo a s porozumením. Stojí
to tak málo povedať niečo milé a povz-
budivé.

CESTU K CHAZAROM podnikli bratia
už spoločne na žiadosť cisára ako
účastníci bežnej diplomatickej misie.
Začala pobytom v Chersone, kde Kon-
štantín študoval hebrejský jazyk a pre-
ložil osem kníh o gramatike. Stretol tu
aj Samaritána, ktorý mu priniesol knihy
a Konštantín ich bez chyby vedel pre-
čítať. A nielen to. Objavil aj evanjelium

a žaltár „ruskými písmenami písaný“
a našiel človeka, ktorý týmto jazykom
hovoril. Oveľa dôležitejší však bol nález
relikvií sv. Klimenta Rímskeho, štvrté-
ho pápeža. Podrobnejšie nás o ňom in-
formuje prameň známy pod menom
Historia brevis, z ktorého vyplýva, že
Konštantín sa osvedčil ako skúsený
archeológ.

Najznámejšou Konštantínovou misiou
je vyslanie na Moravu a vynájdenie špe-
ciálneho písma – hlaholiky. Hoci celá
misia predstavuje len nepatrný zlomok
z veľmi pestrého Konštantínovho života,
stala sa známou najmä vďaka neskoršie-
mu pôsobeniu brata Metoda. Bola zavŕ-
šená neobvyklým rozmachom a akcepto-
vaním kresťanstva medzi slovanským
obyvateľstvom východnej Európy. Odha-
duje sa, že škola počas asi 20-ročnej
existencie vychovala do 200 nasledova-
teľov. Aj keď v dôsledku politických
nezhôd museli žiaci Konštantína a Me-
toda odísť z nášho územia, usadili sa
v okolitých krajinách a stali sa zákla-
dom vzdelanosti v Macedónsku a Bul-
harsku a ich pokračovatelia účinkovali
ďalej v Chorvátsku, Srbsku a Rusku.
Celá misia Konštantína a Metoda nap-
riek nepriateľskému postoju bavorského
kléru dosiahla plné uznanie v kompe-

tentnej autorite – v Ríme, kde v tom
čase existovalo približne 12 kláštorov
s východným liturgickým poriadkom.
V Konštantínovom životopise sa rímsky
biskup-pápež označuje termínom „apos-
tolikos“, čo svedčí o akceptácii pápeža ako

Petrovho nástupcu.
Konštantín bol

zbožný aj vzdelaný zá-
roveň, nadobudol vý-
nimočný pedagogický
talent a vytvoril hla-
holiku, aby dokázal
vysvetliť v slovan-
skom kultúrnom
prostredí základné
pravdy kresťanskej

viery a Svätého písma. V staršej litera-
túre sa uvádzalo, že hlaholika vznikla
z malej gréckej abecedy. Dnes začína
prevládať názor, že hlaholské písmená
sú rôznorodou kombináciou troch zák-
ladných symbolov (kríž, trojuholník
a kruh), ktoré zároveň slúžili ako exege-
tické pomôcky výkladu slovných poj-
mov. Kríž ako symbol vykupiteľského
diela Kristovho, trojuholník ako symbol
Najsvätejšej Trojice a kruh ako symbol
všemohúcnosti nekonečnosti a plnosti
Božstva. Konštantín je považovaný za
autora Proglasu, predslovu k evanje-
liám. Je to báseň zložená v 12-slabič-
nom verši, teda metricky podľa gréc-
kych vzorov.

Konštantín zakončil svoju životnú
cestu v Ríme. Pápež prijal jeho dielo –
slovienské knihy, posvätil ich a položil
v Chráme svätej Márie na oltár i spie-
vali nad nimi svätú liturgiu. Potom
Konštantína postihla choroba, očakával
svoju smrť a vstúpil do kláštora, kde
prijal meno Cyril. Zomrel ako 42-ročný
14. februára 869. Metod ho chcel pre-
niesť do domovského kláštora v Byzan-
cii, ale nakoniec sa uzhodli, že ho po-
chovajú v Bazilike svätého Klimenta
v Ríme, kde až doteraz uchovávajú jeho
relikvie.            – bl –

KKKKKONŠTONŠTONŠTONŠTONŠTANTÍNANTÍNANTÍNANTÍNANTÍN
svätec a filozof

1150 rokov od smrti
slovanského vierozvesta 33333/3

Ján Kovaľ, kaplán
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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OZNAMY

1. Na kostol venovali bohuznáme 2x po
50 €. Počas ľudových misií sa na
misie pátrom verbistom vyzbieralo
3 215 €, z toho Ružencové bratstvo
350 €. Naviac jednotlivci anonymne
priamo poskytli nezverejnenú sumu.
Pán Boh zaplať za štedrosť a veľkú
podporu hlásania evanjelia vo svete!

2. Pomocný biskup z ukrajinského Ľvo-
va Mons. Edvard Kawa nám cez dia-
kona László Rózsa priniesol relikviu
sv. Jána Pavla II., pápeža  od ľvov-
ského arcibiskupa Mons. Mieczysła-
wa Mokrzyckého. Za tento dar bude-
me ďakovať pri sv. omši na 3. pôstnu
nedeľu o 10.30 hod., kedy zverejní-
me oficiálny dekrét o pravosti relik-
vie, a to niekoľko šedivých vlasov
svätca. Uctiť si ich môžete bozkom
pri sv. omšiach počas týždňa aj v ne-
deľu pri záverečnom požehnaní.

3. Maďarská televízia priniesla repor-
táž o pavlínskom kostole a výsta-
ve kníh v múzeu, kde objavujú kore-
ne rehole pavlínov a informujú o
pripravovanej publikácii. Na budúci
týždeň odvysielajú druhú časť relá-
cie o zakladateľovi kláštora Imricho-
vi Perényim a krátku históriu života
rádu v Trebišove až do jeho rozpus-
tenia Jozefom II. Link: https://www.
hirek.sk/videok?op=1133#&gid=1
&pid =1133

4. V stredu 20. 3. sa na dekanátnom
úrade uskutočnila biblická olympiá-
da pre žiakov základných škôl z de-
kanátu Trebišov a Veľké Kapušany.
1. miesto CZŠ sv. Juraja, 2. miesto
ZŠ M.R. Štefánika, 3. miesto ZŠ Pri-
binova, 4. miesto ZŠ Komenského,
5. miesto ZŠ Michaľany, 6. miesto ZŠ
Streda n. Bodrogom.

5. Pre zvýšený záujem sa bude historic-
ký a teologický výklad stropných
fresiek v kostole opakovať dnešnú
nedeľu 24. 3. o 15.30 hod.

6. Deň počatého dieťaťa 25. 3. je me-
dzinárodný deň spomienky na všet-
ky nenarodené ľudské bytosti. Jeho
ustanovenie vyhádzalo z podnetu pá-
peža Jána Pavla II. v zhode so sláve-
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   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)
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ním sviatku Zvestovania Pána. Je to
deň oslavy ľudskej dôstojnosti a
úžasného sveta rozvíjajúceho sa die-
ťaťa, ktoré sa má narodiť. Tiež je to
deň na spomienku na milióny nena-
rodených detí, ktorých životy boli
ukončené násilím umelého potratu.

7. V pondelok 25. 3. pri večernej sv.
omši o 18. hod. budú skladať prís-
ľuby členky LS MAM.

8. Pôstna krabička pre Afriku je
k dispozícii na stolíku pri oltári.

9. Prebieha farská zbierka „Veľkonočný
dar“ pre núdznych vo farnosti do
schránky pod chórom na pilieri vľavo.

10. Pobožnosti krížovej cesty Ježiša
Krista: v piatok o 17.15 hod. sa bu-
dú modliť birmovanci. Nedele o
14.30 hod.: 3. pôstna nedeľa Modlit-
by matiek a Modlitby otcov, 4. pôstna
nedeľa seniori, 5. pôstna nedeľa
spoločenstvo MAM a rehoľné sestry,
6. pôstna nedeľa mládež a deti.

11. Spoločenstvá Modlitieb matiek a
Modlitieb otcov vás pozývajú na mod-
litbové trojdnie v dňoch 29. –31. 3.
V piatok 29. 3. v deň pokánia odo-
vzdáme naše hriechy a hriechy na-
šich rodín na farskej krížovej ceste
o 17.15 hod. V sobotu 30. 3. v deň
odprosenia sa stretneme po večernej
sv. omši. V nedeľu 31. 3. v deň chvál
sa stretneme po krížovej ceste
o 15.15 hod. a budeme spolu chváliť
Pána za všetky milosti v našich ro-
dinách. Po stretnutí vás pozývame
na agapé do rekolekčnej miestnosti.

12. V piatok 29. 3. po večernej-mládež-
níckej sv. omši bude v kostole orga-
nizačné stretnutie rodičov birmo-
vancov, ktorí sa pripravujú na pri-
jatie sviatosti birmovania. Účasť
aspoň jedného rodiča je nutná!

13. Na 5. pôstnu nedeľu 7. 4. bude v na-
šom kostole o 16.30 hrať sláčikové
kvarteto LenArt Quartel z Košíc (Bar-
bora Lenártová (vn), Róbert Lenárt (vn),
Peter Olejár (vl), Zuzana Ďurčeková (vc))
Sedem posledných slov Ježiša
Krista – orchestrálne dielo Jozefa
Haydna napísané v r. 1786 pre boho-
službu Veľkého piatka v katedrále
Svätého Kríža v Cádize v Španielsku.


