
Pre vnútornú potrebu vydáva Rím.kat. farský úrad Návštevy Panny Márie ľv Trebišove;
Mariánske nám. 253/3 | tel.: (056) 672 27 73 | svetlo.kriza@post.sk | http://trebisov.rimkat.sk

Redakčná rada: Ľubomír Bajus, Július Galgan, Viera Halászová, Kristína Kmeťová,
Ladislav Koščák, Mária Ruttkayová, Pavol Urban. Tlač: Miga s.r.o. Trebišov. 15.1.2020.   DCCC

19. januára 2020
2. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

U

TÉMOU DNEŠNEJ nedele je sve-
dectvo. Ježišov život a účinko-
vanie sú vydávaním svedectva

o Otcovi. Ján Krstiteľ a evanjelista
Ján nám vydávajú svedectvo o Ježi-
šovi. A vydávať svedectvo zas patrí
k základnému poslaniu každého
kresťana. Podľa svedectva Jána Krs-
titeľa je Ježiš „Boží baránok, ktorý
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takým istým pohľadom, ako Ján Krs-
titeľ pozeral na Ježiša. Len kto si
živo uvedomí, že v hostii je prítomný
Boh, spontánne zvolá aj: „Pane, nie
som hoden.“ Ježiš sa približuje
k hriešnikom, ktorí robia pokánie.
Ak sme ochotní meniť sa na lepších
ľudí, Ježiš prichádza k nám, aby sa
nám dal poznať ako Boží Baránok
snímajúci hriechy sveta, teda aj na-
še hriechy.

Svedectvá Jána Krstiteľa i apoš-
tola Jána sú výzvou pre nás, aby
sme vydávali svedectvo o láske Boha
k človeku.  

sníma hriech sveta“. Ježiš bol posla-
ný Otcom, aby sa obetoval za naše
hriechy, a tak nás oslobodil z otroc-
tva hriechu.

Židia dobre poznali význam slova
„baránok“. Každoročne si pripomínali
tú veľkú udalosť, keď krvou baránka
boli zachránení pred smrťou. Ako ich
baránok vyslobodil z Egyptského ot-
roctva a priviedol do zasľúbenej ze-
me. Aj nás Kristus svojou potupnou
smrťou na kríži vyslobodzuje z otroc-
tva hriechu a ukazuje nám cestu do
zasnúbenej zeme k nášmu Otcovi.
„Hľa, Baránok Boží...,“ týmto zvola-
ním poukazuje kňaz na Krista v Eu-
charistii pri každej sv. omši. Skôr
než odpovieme: „Pane, nie som ho-
den,“ mali by sme sa naňho pozrieť

H¼A, BARÁNOK BOZ¡Í
Gabriela Karišková, katechétka

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

SV. HIERONYM
1600 ROKOV OD SMRTI

5/7
V Betleheme prežil Hieronym posled-
ných 30 rokov svojho života. Tam zos-
tavil alebo dokončil väčšinu svojich
biblicistických diel, napísal veľa listov
a viacero polemických spisov. Hoci žil
v ústraní, živo sa zaujímal o všetky
otázky, ktoré sa dotýkali života a náu-
ky Cirkvi a sám do nich zasahoval
svojimi spismi. Treba uznať, že Hiero-
nym napriek všetkým okolnostiam sa
aj v ostrej polemike úprimne usiloval
obrániť predovšetkým evanjeliové ide-
ály a čistotu viery. No v ohnivom zá-
pale, v ktorom bral mnohé veci príliš
osobne, neraz zašiel priďaleko. Naj-
väčšmi sa to prejavilo v dlhotrvajúcom
literárnom spore s jeho bývalým pria-
teľom Rufínom. Kedysi obidvaja obdi-
vovali Origena. No keď sa r. 393 zača-
lo poukazovať na niektoré Origenove
bludy, Hieronym sa s celou vehemen-
ciou postavil proti Origenovi, kým Ru-
fínus nie. Okrem toho sa obidvaja
rozchádzali v náhľadoch na spôsob
asketického života. Zle poslúžili obi-
dvom ich niektorí priatelia, ktorí pris-
peli k vyostreniu rozporu. Nestranný
pozorovateľ musel uznať, že ide viac
o osobný ako o vecný spor a Cirkvi od-
daní mužovia úprimne ľutovali, že
k nemu vôbec došlo. Sv. Augustín
v jednom zo svojich listov uvádza:
„Veľmi ma zamrzelo, že medzi takými
dôvernými osobami, spojenými putami
priateľstva, ktoré bolo známe všetkým
cirkvám, vznikla taká vážna roztržka ...
Ktorého priateľa nebudeme pokladať za
budúceho nepriateľa, keď medzi Hiero-

nymom a Rufínom mohlo vy-
puknúť to, čo všetci oplaká-
vame.“

26. januára 404 zomre-
la Paula. Tak sa za neho
prihovárala svojimi mod-
litbami už len v raji a ne-

mohla mu uľahčovať život v starobe.
Posledné roky života Hieronym du-
ševne trpel pre smrť svojich verných
priateľov a pre spustošenie Ríma
Alarichovými Vizigótmi. Staroba však
nebola pre Hieronyma taká strašná,
ako sa r. 404 obával. Drancovanie
Ríma a spustošenie západných pro-
vincií priviedlo do Svätej zeme po r.
410 nový príliv latinských utečencov.
Niektorí utečenci prišli až do Betle-
hema, kde sa ich veľmi obetavo ujali
Hieronym a Eustochia. Hieronym zís-
kal nových priateľov ale i nepriateľov.
Bol však už starý. Hieronym sa dožil
časov, ktoré sa veľmi líšili od dôb,
kedy začal svoju životnú púť. Obaja
s Rufinom začali byť rovnako nemo-
derní. A predsa je pre nás aktuálny aj
dnes. Napriek svojej zložitej povahe
a s ňou súvisiacimi nedostatkami
ukázal nám, ako má človek na sebe
pracovať, ako využívať talenty, ktoré
mu boli zverené. Svätosť to nie je
dokonalosť, ale plnenie Božej vôle
napriek slabostiam, nedokonalostiam
a pokušeniam. To práve Hieronym
zvládol, keď 20 rokov intenzívne pra-
coval na revízii latinskej Biblie, čím
ho poveril ešte pápež Damaz.

Hieronym zomrel 30. septembra
420. Pochovali ho v betlehemskej jas-
kyni, v ktorej dlho žil. Neskôr pre-
niesli jeho telesné pozostatky do Eu-
rópy a uctievajú sa v rímskej bazilike
Santa Maria Maggiore.

– 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 15,16-23; Ž 50; Mk 2,18-22 11:30 ¤ Jozefína

Ukáž nám, Pane, cestu spásy. 18:00 † Anna, Jozef

Sv. Agnesy, pn. mč. 6:30
1 Sam 16,1-13; Ž 89; Mk 2,23-28 11:30 ¤ rod. Kosturova, Ondrušova

Našiel si, Pane, svojho služobníka Dávida. 18:00 † Jozef

Sv. Vincenta, dk. mč. 6:30
1 Sam 17,32-33.37.40-51; Ž 144; Mk 3,1-6 11:30 † Andrej

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. 18:00 ¤ Eduard s rod.

6:30
1 Sam 18,6-9;19,1-7; Ž 56; Mk 3,7-12 11:30 † Július

Na Boha sa ja spolieham a nebojím sa. 18:00 † Helena

Sv. Františka Saleského, bs. uč. 6:30
1 Sam 24,3-21; Ž 57; Mk 3,13-19      Zmiluj sa, 11:30 † Mária, Andrej

Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou. 18:00 † Július

Obrátenie sv. Pavla, ap. 7:00
Sk 22,3-16; Ž 117; Mk 16,15-18            Choďte

do celého sveta a hlásajte evanjelium. 18:00 † Gabriela

7:10 ranné chvály

7:30 † Michal

Iz 8,23b–9,3; Ž 27; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 9:00 ¤ Anna 50 r.ž.

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ kňaz Michal

Ne
26.1.

St
22.1.

3. nedeľa v Cezročnom období

Pán je moje svetlo a moja spása.

Po
20.1.

Ut
21.1.
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25.1. 

Št
23.1.

OZNAMY

1. Na budúcu nedeľu bude zbierka na
podporu pastorácie mládeže v Arci-
diecéznom centre mládeže v Prešove
a v Univerzitnom pastoračnom cen-
tre v Košiciach.

2. V nedeľu 19. 1. bude posviacka far-
skej budovy po generálnej oprave
v Slivníku arcibiskupom Mons. Ber-
nardom Boberom, ktorý menoval
a uviedol do úradu farára v tejto far-
nosti administrátora farnosti vdp.
Matúša Bašistu. Farnosť Slivník
podporujeme kúpou vianočných
oblátok.

5. Stretnutie Laického spoločenstva
Matky Alfonzy Márie bude túto ne-
deľu 19. 1. o 15. hod. v rekolekčnej
miestnosti.

6. Pozývame Vás na stretnutie komu-
nity Fokoláre pri príležitosti 100.
výročia narodenia zakladateľky hnu-
tia Chiary Lubichovej túto nedeľu
19. 1. o 15. hod. v priestoroch Cir-
kevnej strednej odbornej školy.

7. V stredu 22. 1. o 15. hod. vás srdeč-
ne  pozývame do večeradla s Pan-
nou Máriou do nemocničnej
kaplnky.

8. V stredu 22. 1. o 18. hod. budeme
sláviť Eucharistiu pri príležitosti
zázraku sv. Šarbela Machlúf. Ter-
mín je cirkevne schválený na počesť
zázračného uzdravenia počas proce-
su blahorečenia a svätorečenia svät-
ca. Začiatkom januára 1993 Nouhad
Al-Chami, 52-ročná Libanončanka,
matka 12-tich detí, úplne ochrnula
na ľavú stranu. Jej stav navyše
komplikovalo upchatie krčnej tepny.
Najbližšiu noc mala zvláštny sen.
Snívalo sa jej, že pri jej lôžku sa
objavil sv. Charbel a povedal jej, že
jej prišiel operovať krk. Keď sa sen
skončil, Nouhad sa prebudila a s ra-
dosťou zistila, že jej ochrnutie úplne
zmizlo. Jednej noci sa jej vo sne
znova zjavil sv. Charbel a povedal
jej: „Operoval som ťa, aby sa ľudia
obrátili, keď uvidia tvoje zázračné
uzdravenie. Veľa ľudí sa odvrátilo od

26.1.2020 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie T. Tink Z. Domaracká A. Vaľová R. Černáková

žalm J. Dibdiak
2. čítanie B. Lešová O. Domaracký M. Kobzošová J. Oravcová

prosby M. Ruttkayová Z. Domaracká V. Janošková P. Balogová

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)

Boha, prestali sa modliť, pristupovať
k sviatostiam a žijú tak, ako keby Boha
nebolo. Prosím ťa, aby si chodila do
kláštora v Annay na svätú omšu každý
22. deň v mesiaci. Na pamiatku tvojho
uzdravenia až do konca života budú
tvoje pooperačné rany každý 22. deň
v mesiaci krvácať.“

9. Arcibiskupský úrad dal do svojho
programu termín vysluhovania svia-
tosti birmovania u nás v sobotu
23. 5. 2020. Vysluhovateľom svia-
tosti bude pomocný biskup Mons.
Marek Forgáč.

10. Ekumenická pobožnosť kresťans-
kých Cirkvi v rámci týždňa modlitieb
za jednotu kresťanov v Z. Hradišti
bude v tomto roku v našom filiálnom
kostole sv. Jozefa, robotníka v nede-
ľu 2. 2. o 14.30 hod.

11. Devätnásť detí bolo v roku 2019
zachránených vďaka projektu Fóra
života Zachráňme životy. Z bábätiek,
ktoré sa narodili, sú všetky so
svojimi mamami, súrodencami, a ak
majú šťastie, aj otcami v kompletnej
rodine. „Naša veľká vďaka patrí všet-
kým spolupracovníkom projektu, dar-
com, poskytovateľom pomoci a dobro-
voľníkom. Bez vzájomnej spolupráce by
to rozhodne nešlo,“ uvádzajú tvorcovia
projektu na sociálnej sieti.

12. Katolícka cirkev bude sláviť tradič-
ný Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov. Tohtoročná téma týždňa
znie „Preukázali nám neobyčajnú
láskavosť“  (Sk 28, 2).
Spoločenstvá, ktoré slávia Týždeň
modlitieb v rámci svojich každo-
denných bohoslužieb, môžu počas
tohto týždňa čerpať námety z mate-
riálu na „osem dní“. Tí, ktorí by
chceli viesť biblické hodiny na tému
Týždňa modlitieb, majú možnosť ako
základ použiť biblické texty a zamys-
lenia ponúknuté v materiáli na
„osem dní“. Ich každodenné spo-
ločné stretnutia môžu uzavrieť pro-
sebnými modlitbami.
Materiály na Týždeň modlitieb za
jednotu kresťanov v roku 2020 pri-
pravili kresťanské cirkvi na Malte
a Gozo.


