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12. januára 2020
Krst Krista Pána

Resp.: Pán požehná svoj ľud pokojom.
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UDALOSŤ JEŽIŠOVHO KRSTU
v Jordáne nám pripomína, kto
je Ježiš a zároveň nám pribli-

žuje, čo sa stáva s človekom pri krste.
Ježiš je Božím Synom, ako o tom svedčil
hlas z neba i Duch Svätý v podobe holu-
bice. Pri našom krste sme sa stali Boží-
mi deťmi, Boh si nás adoptoval, už nie
sme mu vzdialení, ale sme takpovediac
s ním „v rodine“. Aj my sme dostali
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rodičia neraz zabudnú na náboženskú
výchovu a nie sú dobrým príkladom pre
svoje deti. Potom neostáva nič iné, len
učiť deti modliť sa na hodinách nábo-
ženstva a vysvetľovať im, že účasť na
nedeľnej bohoslužbe má byť vrcholom
života viery každého katolíka.

Každého z nás pred mnohými rokmi
priniesli rodičia na krst a väčšinou si
na túto udalosť nepamätáme. Hoci nám
vek neumožnil si túto udalosť zapa-
mätať, dnes si uvedomujeme, že tam sa
v nás niečo podstatné zmenilo. A že
okrem pozemských rodičov máme Ne-
beského Otca, ktorý nás stvoril. A sme
povolaní spočinúť raz vo večnosti v jeho
spoločenstve. Sme milované Božie deti.

Vážme si tento dar svätého krstu
a spravme všetko, aby sme sa od Boha
hriešnym životom nevzdialili. A pristu-
pujme zodpovedne ku krstným záväzkom
i ako rodičia a krstní rodičia. Vydávajme
dobré svedectvo života viery, aby aj dneš-
né deti cez náš osobný príklad poznali,
že bez života viery by náš život bol neúp-
lný a veľmi ochudobnený.  

dary Ducha Svätého, aj nad nami
v tomto zmysle zaznel hlas: „Ty si môj
milovaný syn, ty si moja milovaná dcé-
ra, v tebe mám zaľúbenie.“ Je dobré, aby
sme si tieto veľké pravdy aspoň z času
na čas uvedomovali. Krst je totiž najväč-
šou duchovnou udalosťou, ktorou sme
prešli. Je takým veľkým prejavom Božej
lásky voči nám, aký si nikto z nás ani
len nedokáže predstaviť. Boh nás milu-
je a berie si nás k sebe, sme jeho milo-
vané deti. V krste sa vďaka Ježišovej
obete na kríži a zmŕtvychvstaniu dostá-
vame k Pánovi veľmi blízko.

Ale láska má aj svoje záväzky. Krstom
sa zriekame hriechu a starého života.
Rodičia a krstní rodičia sľubujú, že po-
krstené deti budú žiť ako Božie deti,
v duchu evanjeliovej lásky k Bohu a blíž-
nemu. Avšak ako často práve najbližšia
rodina zabudne na tento sľub. Práve

K R S T
Ján Kovaľ, kaplán

„Kto nepozná Písmo, nepozná
Krista.“         Sv. Hieronym

SV. HIERONYM
1600 ROKOV OD SMRTI

4/7
Keď v decembri 384 zomrel pápež Da-
maz, „kotol“ roztrpčenia pretiekol. Hie-
ronym musel odísť. Uisťoval však, že na
túto škaredú príhodu bude pozerať vždy
len svojimi očami: „Často sa stávalo, že
som bol obklopený pannami a niekto-
rým z nich som zo všetkých svojich síl
objasňoval Nebeské knihy.“ V nasledu-
júcom roku sa Hieronym usadil v Betle-
heme, ktorý označil za „trochu význam-
nejšie mesto“. Paula nasledovala príklad
Melánie staršej z doby pred desiatimi
rokmi a doplavila sa s Eustochiou do
Svätej zeme. Hieronym sa k nim pripojil
na poslednom úseku cesty. Usadili sa
neďaleko jaskyne, v ktorej sa narodil
Kristus, v tichej krajine zaliatej slnkom,
posiatej dedinkami na kopcoch. Piesne
roľníkov pracujúcich dole v údoliach
prinášali do ciel týchto vzdelaných
Latiníkov ozveny starobylých Dávido-
vých žalmov. Bolo to príjemné, dostať sa
do imaginárneho stredu sveta: „Vstúp-
me teda do Pánovho príbytku a padnime
k podnožke jeho nôh“ (Ž 132, 7).

Paula použila svoj majetok na založe-
nie kláštora pre ďalších utečencov.
V Betleheme sa okolo nej zhromaždili
nespokojné urodzené dámy, ktorých po-
volanie bolo na Západe zmarené. Spo-
ločníčky týchto žien bývali oddelene,
aby dcéry senátorov nepodľahli pokuše-
niu chovať sa k nim ako k svojim
slúžkam. O kúsok ďalej bol Hieronym
ustanovený za predstaveného malého
kláštora. Značné náklady na vybavenie
jeho knižnice, na platy stenografov
a Žida, ktorý mu dával lekcie hebrejčiny,
platila zo svojho rozpočtu Paula. Hiero-
nym prežíval desaťročie hlbokého šťas-

tia, konečne začal zberať od-
menu spravodlivých: „Boh
nezavrhne bezúhonného, ani
svojou rukou nepodoprie
zlých. Ešte ústa naplní ti smie-
chom a tvoje pery jasotom
radostným. Tvojich nenávis-

tníkov pokryje hanba a stánky hriešnikov
sa pominú.“ (Jób 8, 20-22)

Aj napriek jeho nadštandardným
vzťahom k ženám, ktoré však neboli
zaťažené nejakou škvrnou, stredoveký
Západ pozeral na Hieronyma s láskou
a obdivom a charakterizoval ho ako
„hlboko mysliaceho mudrca obdareného
výrečnosťou, čestného Hieronyma
z Betlehema, ktorého navštevovali kres-
ťanské sestry.“ Koncom osemdesiatych
rokov štvrtého storočia si Hieronym
v jednej veci privlastnil Origenovu výba-
vu. Považoval za samozrejmé, že muži
i ženy myslia úplne rovnako. Nevidel
teda dôvod, prečo by sa Origenov ideál
neúnavnej asketickej duševnej práce
spájaný s denným kresťanským rozjí-
maním o „radostiach Zákona“ nemal
v celej svojej prísnosti vzťahovať i na
zrelé vzdelané ženy, ako boli Marcella
a Paula. Tieto ženy mali vďaka Hierony-
movi duchovné aj kultúrne výhody,
ktoré taký spôsob života robili zjavne
uskutočniteľným. Dokázali veľmi dobre
čítať grécky. Opisovali a šírili komen-
táre a preklady. Paula sa dokonca nau-
čila hebrejsky. Pre také ženy, ako boli
Marcellina a Paula, nebolo považované
za zvláštne, ak sa o vzdelanej kresťan-
skej panne hovorilo nasledujúcim spô-
sobom: „je štedrá v dávaní... nesmierne
ušľachtilá, plodná v písaní a zaslúži si
celosvetovú úctu.“ Kultúra, ktorú ponú-
kal Hieronym, predpokladala, že žena
z vyššej spoločnosti, rovnako ako ktorý-
koľvek muž, má v sebe „srdce, v ktorom
je uložená knižnica plná kníh.“

– bl –
pokračovanie nabudúce



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 10:30

Charitný dom J.M. 9:00
Rómska osada

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

1 Sam 1,1-8; Ž 116; Mk 1, 14-20 11:30 † Michal, Mária, Anna

Prinesiem ti, Pane, obetu chvály. 18:00 ¤ polit. väzni z obd. komunizmu

6:30
1 Sam 1,9-20; (Ž)1 Sam 2,1b-e.4-8a-d; Mk 1,21-28 11:30 † Michal, Helena

Srdce mi plesá v mojom Bohu. 18:00 † Mikuláš, Helena

1 Sam 3,1-10.19-20; Ž 40; Mk 1,29-39 6:30
11:30 † Anna

18:00 ¤ Andrej

6:30

1 Sam 4,1-11; Ž 44; Mk 1,40-45 11:30 ¤ Darina, Daniel, Andrea, 

Karinka, Olívia
Vykúp nás, Pane, veď si milosrdný. 18:00 ¤ Anna, Ladislav

Sv. Antona, op. 6:30
1 Sam 8,4-7.10-22a; Ž 89; Mk 2,1-12     Tvoje milo- 11:30 ¤ Terézia, Peter

srdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. 18:00 † Jaroslav

1 Sam 9,1-4.10b.17-19;10,1a; Ž 21; Mk 2,13-17 7:00 † rod. Kubaliakova, Kožiakova, 

Ridzoňova
Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje. 18:00 ¤ Ružena s rod.

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Alena 50 r.ž.

Iz 49,3.5-6; Ž 40; 1 Kor 1,1-3; Jn 1,29-34 9:00 ¤ Renáta 50 r.ž.

10:30 ¤ pro populo

18:00
† rod. Kubaliakova, Kožiakova, 

Ridzoňova

Ne
19.1.

St
15.1.

2. nedeľa v Cezročnom období

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť 

tvoju vôľu.

Po
13.1.

Ut
14.1.

Pi
17.1. 

So
18.1. 

Št
16.1.

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť 

tvoju vôľu.

OZNAMY

1. Na oltár venovala bohuznáma ro-
dina 200 € a 100 €.

2. V piatok 3. 1. sme navštívili za-
riadenie pre týrané ženy Kotva
n. o. Trebišov, kde sme im odov-
zdali poslednú časť zbierky 250 €
z vianočného daru.

3. Na slávnosť Zjavenia Pána kňazi
požehnali 70 domov a bytov.

4. Dnes na slávnosť Pánovho krstu
si môžete zobrať domov požehna-
nú trojkráľovú vodu a požehnať
si ňou príbytky. Treba si vzbudiť
úmysel, modliť sa a prosiť o ochra-
nu a požehnanie pre bývajúcich
členov rodiny a potom pokropiť
príbytok posvätenou vodou.

5. Vo štvrtok 9. 1. náš dekan odslú-
žil sv. omšu za nenarodené deti
v rámci nepretržitého slúženia sv.
omší na Slovensku počas roka
2020 na tento úmysel.

6. Počas vianočného obdobia kole-
dovalo na Slovensku vyše 24 tisíc
detí v rámci Dobrej noviny a viac
ako milión eur poslali na podporu
chudobných detí v Afrike. Škoda,
že naše deti sa nezapájajú do
tejto charitatívnej aktivity Cirkvi.

7. Krstom Krista Pána sa končí via-
nočné obdobie a začína sa litur-
gické obdobie cez rok cyklom A.
Stromčeky môžu zostať ako ozdo-
ba až do sviatku Obetovania Pána
2. 2., ale svetlá sa už nezažínajú.

8. Po zimných prázdninách pokraču-
jeme v príprave na prvé sväté
prijímanie v utorok o 18. hod. na
večernej sv. omši. S prípravou
na prijatie sviatosti birmovania
pokračujeme v piatok večer o 18.
hod.

9. V rámci ekumenického hnutia sa
v utorok 14. 1. stretnú duchovní
otcovia jednotlivých kresťanských
Cirkví pôsobiacich v Zemplínskom
Hradišti na Obecnom úrade.

19.1.2020 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie A. Birová N. Bizubová Z. Lešková H. Fraňová

žalm D. Telepčáková
2. čítanie A. Šimkovičová E. Dulovičová V. Leško sr. Alojzia

prosby M. Ruttkayová S. Parasková J. Muchinová M. Vargová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U
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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)

10. Stretnutie Laického spoločen-
stva Matky Alfonzy Márie bude
v nedeľu 19. 1. o 15. hod. v reko-
lekčnej miestnosti.

11. Po druhý raz sa v Bratislave
uskutočnil Trojkráľový sprievod.
Začal sa na nádvorí Bratislavské-
ho hradu a odtiaľ pokračoval cez
Palisády okolo Prezidentského
paláca, cez Michalskú bránu až do
historického centra mesta. Traja
králi sa po meste presúvali
v sprievode gajdošov, bubeníkov
a koledníkov. Postavy troch mud-
rcov stvárnili Ján Gallovič, Jaro-
slav Mendel a Fissuh Hailu Kele-
lom z Etiópie. Smrtku, hľadajúcu
Herodesa si, zahrala tak ako mi-
nulý rok Kristína Slováková. Králi
prešli mestom na ťavách. Sprie-
vod viedli malí hviezdonosiči.
„Hlavnou témou sprievodu zostá-
va večne aktuálny príbeh múdrych
kráľov a úcta k betlehemskému
dieťaťu.“

12. V Grasalkovičovom paláci v Bra-
tislave prezidentka Zuzana Čapu-
tová na tradičnom novoročnom
prijatí privítala predstaviteľov cir-
kví a náboženských spoločností
Slovenska. Vo svojom príhovore
vyjadrila nádej, že svoj hlas
využijú pre šírenie pokoja,
rozvíjanie porozumenia a odmiet-
nutie nenávisti. Prítomným ná-
boženským predstaviteľom pre-
javila svoj rešpekt, poďakovala
im za to, čo robia pre svojich
veriacich a pozvala ich k tomu,
aby ľuďom poukazovali viac na to,
čo ich spája, než na to, čo ich
rozdeľuje. Prezidentke sa nás-
ledne prihovoril predseda KBS,
bratislavský arcibiskup metro-
polita Mons. Stanislav Zvolen-
ský, generálny biskup ECAV
a predseda Ekumenickej rady cir-
kví Ivan Eľko a predseda Zväzu
židovských náboženských obcí
Richard Duda.


