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EŽIŠ KRISTUS – NOVÝ CHRÁM.
Ježiš prejavuje voči chrámu veľmi
hlbokú úctu. Mária ho tam obetuje.
Putuje tam na sviatky ako na stretnutie
so svojím Otcom. Schvaľuje kultové úkony, ktoré sa v ňom konajú, ale zároveň
odsudzuje taký formalizmus, ktorý by
ich mohol pokaziť. Chrám je preň Boží
dom, dom modlitby, dom jeho Otca
a rozhorčuje sa, že sa z neho robí tržnica. Pri tom všetkom oznamuje zničenie
tejto nádhernej budovy, z ktorej neosta-

CHRÁM –
¡Í
DO
M BOZ
DOM
ne kameň na kameni. Ale vo chvíli posledného výdychu, roztrhnutím opony
Svätyne Svätých ukazuje, že stará svätyňa stráca svoju posvätnú povahu –
židovský chrám prestal plniť funkciu
znamenia Božej prítomnosti. Túto funkciu odteraz plní iné znamenie, ktorým
je samo Ježišovo telo. No ak chrám
z kameňa má stratiť svoj význam, sám
Ježiš musí zomrieť a vstať z mŕtvych.
Chrám jeho tela bude zničený a znova
vybudovaný; taká je vôľa jeho Otca. Po
svojom vzkriesení toto telo, ako znamenie Božej prítomnosti tu na zemi, nadobudne nový pretvorený stav, ktorý mu
umožní sprítomňovať sa na všetkých
miestach a vo všetkých vekoch v eucharistickej slávnosti. Potom starý chrám
bude už musieť zmiznúť a zborenie Jeruzalema v roku 70 po Kr. rozhodujúcim
spôsobom dá najavo, že jeho úloha je
odteraz skončená.
V prechodnom období, ktoré nasleduje po zoslaní Ducha Svätého, apoštoli

a veriaci, ktorí veria Slovu, aj naďalej navštevujú
jeruzalemský chrám (Sk 2,
46). Pokiaľ židovstvo vo
svojich vodcoch a vo svojej mase neodmietlo Evanjelium, staré
kultové miesto nestratilo všetko spojenie s novým kultom, ktorý začal Ježiš.
Keby sa bol židovský ľud obrátil, bol by
mohol zastávať určitú úlohu v obrátení
celého sveta. Postupne možno pozorovať
roztržku. Štefan vo svojej obrane duchovného kultu dáva tušiť pád svätyne
utvorenej rukou človeka, čo berú ako
bohorúhanie a Štefana ukameňujú.
Prejde niekoľko rokov a zborenie Jeruzalema urýchli zatvrdnutie židovstva
a chrám bude zničený. No ešte predtým
si kresťania uvedomia, že oni sami tvoria nový chrám, duchovný chrám, a to
predĺžením Kristovho tela. Apoštol Pavol učí: „Neviete, že ste Boží chrám a že
vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda
Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo
Boží chrám je svätý – a ním ste vy.“ (1 Kor
3,16-17). Je to výborný chrám, v ktorom židia aj pohania majú bez rozlišovania prístup ku Otcovi v tom istom
Duchu.
Každý kresťan sám je chrámom Boha, nakoľko je údom Kristovho tela a jeho telo je chrámom Ducha Svätého.
Ježišovo vzkriesené telo je Božím chrámom, preto kresťania ako údy tohto tela
sú spolu s ním duchovným chrámom;
vo viere a láske majú spolupracovať na
jeho vzraste. Takýmto spôsobom Kristus
je živým kameňom, ktorý ľudia zavrhli,
ale Boh ho vyvolil. Veriaci, ktorí sú tiež
živými kameňmi, tvoria s ním určitú
duchovnú stavbu pre sväté kňazstvo,
aby ono prinášalo duchovné obety.
Takýto je definitívny chrám, ktorý
nevytvorila ruka človeka: je to Cirkev,
Kristovo telo, miesto stretania medzi
Bohom a ľuďmi, znamenie Božej prítomnosti tu na zemi.
– bl –
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Resp.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Č

O JE TVOJ POKLAD? Čo je
pre teba najcennejšie? Vo svetle evanjelia to môžeš poznať
ľahko podľa toho, kde je tvoje srdce:
„Na čo myslíš?“, „O čo ti ide?“, „Aké
máš pohnútky?“
Stále myslíš na nové auto? Na dovolenku? A ak je tvojím pokladom
manžel, potom je jasné, že „budeš
na neho myslieť“, budeš nedočkavá,
kedy sa konečne vráti a prípadne pripravíš pre neho dobrú večeru.

ÈO JE TVOJ

POKLAD?
A ak je pokladom Ježiš? Potom
naňho čakáš. Potom voláš: „Príď, Pane Ježišu.“ Potom svedomite počúvaš jeho evanjelium a usiluješ sa
podľa neho žiť a slúžiš i druhým. Ak
Ježiš nie je tvojím pokladom, potom
jednáš necitlivo voči blížnym, zneužívaš svoje postavenie, považuješ
iných (partnera, spolupracovníkov vo
farnosti, priateľov) za „nástroj“ k uskutočneniu svojich plánov…
Možno niekedy v minulosti padlo
rozhodnutie žiť pre Pána a pre iných
(napr. pre svoju rodinu). Ale potom
dni ubiehali, svetlo z evanjelia („Je
to jasné, takto mám žiť!“) bolo vystriedané nocou zmätku, chaosu,
prepadaniu nejakej závislosti (televí-

zii?). A to potom zaťažilo tvoje vnútro, ktoré nebolo schopné tužiť po
Pánovi. Veď nikto nemôže slúžiť
dvom pánom (televízii a Bohu).
Ako prejsť temnotou noci bezútešného hľadania? „Nuž vstanem
a budem hľadať toho, ktorého z tej duše
milujem“ (Pies 3, 2). Vstať z pádov,
vstať z porážok, vstať zo zraňujúcich
konfliktov. Vstať a hľadať, vytrvale
volať:
„Príď, Pane Ježišu,
ty, ktorého národy očakávajú,
a poteš nás svojou blízkosťou.
Príď ty,
lesk Božej nádhery, ty,
sila a múdrosť Božia:
Premeň noc nášho života na deň
a daj svetlo našim očiam.“
(Sv. Bernard z Clairvaux)
Scarano Angelo
https://www.pastorace.cz/Kazani/
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T REBIŠOVE
Kancelária farského úradu: Po, Ut 16.00 – 17.00, St 9.00 – 10.30, Pi 15.00 – 16.30. Pohreby a súrne záležitosti môžete
vybavovať pred alebo po sv. omši s kňazom v sakristii. Zaopatrovanie chorých od 7. do 14. hod. denne: V. Biačko 0948 918

OMŠE V

† úmysel za zosnulých, ¤ úmysel za zdravie a Božie požehnanie

S VÄTÉ

1. Bohuznáma rodina venovala na
opravu oltára 50 €.
2. Obraz Augustína Benkoviča, OSPPE,
diecézneho biskupa v rumunskom
meste Oradea sme zavesili v kláštornej chodbe pri vstupných dverách, aby nám pripomínal jeho pôsobenie ako predstaveného kláštora
v Trebišove v rokoch 1663-1669.
3. Vo štvrtok 15. 8. je prikázaný mariánsky sviatok Nanebovzatia P.
Márie. Sv. omše vo farskom kostole sú o 6.30, 11.30 a 18. hod. Vo
filiálnom kostole ZH o 19. hod.
4. Gréckokatolícka farnosť v Trebišove nás pozýva na odpustovú slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove dňa 18. 8. o 10.
hod. Po skončení sv. liturgie slávnostne predstavíme knihu o gréckokatolíckom chráme v Trebišove.
5. V rámci Dní mesta Trebišov bude
sv. omša v Mestskom parku v amfiteátri 25. 8. o 10.30 hod. a nie
v kostole.
6. Škriatkovská afterparty sa uskutoční v sobotu 31. 8. Stretneme sa
o 17.30 hod., nacvičíme pesničky,
zúčastnime sa na sv. omši a potom budeme opekať na farskom
dvore. Čo si nezabudnúť? Spevník,
špekáčku, nejakú dobrotu a dobrú
náladu.
7. Farská púť OLOMOUC – SVÄTÝ
HOSTÝN – VELEHRAD – PRAHA
Termín: 14.–19. 9.19 Cena: 188 €.
Povinný príplatok: 12 € komplexné
cestovné poistenie za celý zájazd.
V cene sú zahrnuté: preprava autobusom, 5x nocľah, 5x raňajky, 4x
obed alebo neskorá večera. Ubytovanie: hotel***, dvojposteľové (príplatok na osobu 6 €) a trojposteľové izby. Záujemci nech sa zapíšu
v sakristii alebo nahlásia u p.
Fraňovej do 20. 8. 2019.
8. V sobotu 9. 8. uplynulo 215 rokov
(1804) od zriadenia Košickej

arcidiecézy vyčlenením z Jágerskej diecézy.
9. Pozývame všetkých pútnikov na
10. ročník pešej púte z Trebišova
do Baziliky Minor Narodenia P.
Márie vo Vranove n. Topľou v sobotu 7. 9. Zraz pútnikov vo farskom kostole o 7. hod. Zapisujte
sa v sakristii do 31. 8.

10. Rubrika k Národnému pochodu
za život. V biblických čítaniach
tejto nedele sme viackrát počuli
výzvu „bdejte!“. Už vyše 500 rokov
je tento výraz súčasťou nášho
slovníka a vyjadruje najmä „prebudenie“ a „pozornosť“. Potreba bdelosti sa týka aj základných tém života, najmä vtedy, keď je život
ohrozený. Preto sa prebuďme do
plnej tvrdej pravdy o útokoch na
život, potom buďme trvale pozorní
voči všetkým možnostiam život
akokoľvek zachraňovať.

SOBÁŠNE

OHLÁŠKY

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát
Ing. Peter Širotník a Mgr. Miroslava
Germanová
Ohlasujú sa druhýkrát
Mgr. Ivan Štefanko a MUDr. Lucia Viriková
Dávid Prihoda a Ivana Pasteláková
Ohlasujú sa prvý a druhýkrát
Peter Ondovčík a Anna Klaciková
Lukáš Tóth a Bc. Lenka Šeregová
Ohlasujú sa tretíkrát
Tomáš Vasilčák a Miriama Kovalčíková
Ohlasujú sa prvý, druhý a tretíkrát
Matúš Hatrák a Silvia Gerčáková
Mgr. Mikuláš Plánicky a Gabriela Bajusová
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to
na farskom úrade.

