
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. 22.1.2020.   DCCC

26. januára 2020
3. nedeľa v Cezročnom období

Nedeľa Božieho Slova

Resp.: Pán je moje svetlo a moja spása.

U

„ROBTE POKÁNIE, lebo sa
priblížilo Božie kráľovstvo,“
vyhlásil Pán Ježiš na za-

čiatku svojho verejného účinkovania.
Čo to ale je? Akú zmenu vlastne pri-
náša? Potrebujeme ho?

Božie kráľovstvo je stav vecí či
priebeh situácií, ktoré nastávajú,
keď sa uskutočňuje Božia vôľa. Boh
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kraľovať Boh a bude vládnuť iba Bo-
žia vôľa, čo sa uskutoční úplným
zničením zla pri jeho druhom prícho-
de, dovtedy bude kráľovstvo lásky,
spravodlivosti a pokoja prebývať len
v ľuďoch, ktorí Kristovi uveria a zač-
nú žiť podľa evanjelia, podľa zásad
kresťanského života.

Slovo „pokánie“, čo znamená ľú-
tosť nad svojimi hriechmi a zmenu
myslenia, sa má prejaviť v skončení
konania zla a začatí robenia dobra.
Kto sa snaží o takúto zmenu vo
svojom živote, ten bude naplnený
Božím kráľovstvom.

Slová Pána Ježiša tak nie sú len
nejakou informáciou, ale sú pozva-
ním do neustáleho zápasu o vlastné
posvätenie. Príchod Božieho kráľov-
stva prebieha aj dnes a každého
z nás volá zapojiť sa. Boh však dal
človeku ešte niečo – slobodnú vôľu.
A tak sa musíme rozhodnúť sami,
komu dovolíme vládnuť nad svojím
životom – svetu alebo Bohu?          

je Pánom neba, ale zem dal synom
človeka (Ž 115). V prvej kapitole
knihy Genesis čítame, že Boh stvoril
človeka ako muža a ženu, požehnal
ich a povedal im: „Ploďte a množte
sa a naplňte zem! Podmaňte si ju
a panujte nad všetkým tvorstvom...“
(porov. Gn 1, 28)

V tejto úlohe však človek zlyhal
a zem sa dostala do rúk nepriateľa.
Odvtedy všetko žije v otroctve hrie-
chu. Sebectvo, nenávisť, pýcha, žia-
dostivosť či hnev sú prejavmi tohto
otroctva. Vhodný výraz je aj temnota.

Ježiš prichádza túto temnotu zas-
taviť. Prináša „veľké svetlo“, aby za-
žiarilo tým, čo sedia v „temnom kraji
smrti“. Prináša nádej. Lenže to má
jeden háčik. Kým na svete bude opäť

BOZ¡IE KRÁ¼OVSTVO
JE NA DOSAH RUKY

Stanislav Vinter, kaplán

Literárna tvorba
Hieronymov najväčší význam spočíva

v jeho literárnej tvorbe. Jeho spisy mô-
žeme rozdeliť do siedmich skupín: listy,
preklady, preklady Biblie, exegetické
diela, historické knihy, polemické spi-
sy a homílie.

Zachovalo sa nám 117 listov, ktoré
sv. Hieronym napísal literárnym štýlom
a verne odzrkadľujú jeho dušu, život,
priateľstvá aj boje. Mnohé sú venované
vysvetľovaniu Svätého písma či teologic-
kým sporom, ale zvlášť sú pre dnešné
časy cenené jeho poučenia o askéze
a duchovnom živote, ktoré dával svojim
duchovným synom a dcéram prostred-
níctvom týchto listov.

Prekladal veľa Origena aj homílie
a neskôr dielo Perí archón (O počiatkoch).
Preložil tiež Didima Alexandrijského,
Pachomia, Teodora a ďalších.

Najvýznamnejším Hieronymovým
prekladom je nepochybne preklad
Biblie do latinčiny. Nový zákon priamo
nepreložil, iba opravil podľa gréckych
pôvodín, ale Starý zákon preložil priamo
z hebrejčiny, prípadne aramejčiny. Hie-
ronym najprv prepracoval žaltár podľa
Septuaginty. Len čo prišiel na Východ,
nahliadol do Origenovej Hexaply a po
svojom usadení r. 386 sa dal s jej
pomocou znovu do práce na Starom
zákone. Z revízie Starého zákona, ktorá
vtedy vznikla, existujú dnes ešte žaltár
a časti knihy Jób. Veľká časť rukopisu
sa Hieronymovi pred uverejnením
stratila, ako sám píše, „pričinením
jedného zákerného človeka“. (Tento
revidovaný text žalmov sa udomácnil
najprv v Galii, a preto sa volá Psalterium

Gallicanum, na rozdiel od
žaltára, ktorý sa predtým
volal Psalterium Roma-
num.) Ale ešte skôr, ako
túto prácu dokončil, sa
vrátil k textu Starého
zákona; teraz však si vzal
za základ hebrejský text.

Táto práca, prerušená dlhšou chorobou,
trvala do r. 406. Hieronym sa pritom
obmedzil – s výnimkou kníh Tobiáš
a Judit, preložených z aramejčiny – na
knihy židovského kánonu. To si
stanovil ako cieľ a ho aj uskutočnil.
Ním bol dobrý preklad Biblie v každom
čase – zachovať čo možno najviac známy
význam slova, ale nie na úkor zrozu-
miteľnosti, a podľa možnosti hľadať
dobrý výraz. Táto samostatná práca sa
presadzovala, pochopiteľne, len veľmi
pomaly. Asi od čias Gregora Veľkého sa
obe biblie rovnocenne používali a len
od 8.-9. storočia sa Hieronymova Biblia
skutočne používa. Názov Vulgáta sa
preniesol z predošlej Biblie na Hierony-
movu až v 13. storočí. Napriek niekto-
rým menším nedostatkom to bolo dielo,
ktoré prevyšovalo všetky dovtedajšie
preklady a zaslúžilo si cirkevné uzna-
nie, čo sa mu dostalo, aj keď onesko-
rene. Pod názvom Vulgata ho poznáme
dodnes aj keď už s malými vylepšenými
úpravami.

Hieronymov význam je stále aktuálny
a významný aj pre súčasnosť. Jeho
vzťah k Biblii môže byť pre nás prík-
ladom a má nás inšpirovať k dennému
štúdiu Božieho slova, k rozjímaniu nad
ním, k premýšľaniu, aby sme vedeli
podľa neho aj žiť. Hieronym často bojo-
val sám so sebou. Nech je pre nás
príkladom, aby sme sa nevzdávali, ale
prekonávali prekážky ktoré nám pri-
náša život, práve skrze Božie slovo, kde
vždy nájdem návod ako prekonať naše
slabosti.            – bl –

dokončenie nabudúce

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

SV. HIERONYM
1600 ROKOV OD SMRTI
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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
2 Sam 5,1-7.10; Ž 89; Mk 3,22-30 6:30

11:30
† rod. Kubaliakova, Kožiakova, 

Kubizniakova

18:00 † Peter, Anton

Sv. Tomáša Akvinského, kň. uč. 6:30
2 Sam 6,12b-15.17-19; Ž 24; Mk 3,31-35 11:30 † Štefan, Anna

Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy. 18:00 ¤ Mária, Štefan

2 Sam 7,4-17; Ž 89; Mk 4,1-20 6:30
11:30 ¤ Jozef, Mária

18:00 ¤ Božena 70 r.ž.

6:30
2 Sam 7,18-19.24-29; Ž 132; Mk 4,21-25 11:30 † Margita

Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. 18:00 ¤ Lenka, Dávid

Sv. Jána Boska, kň. 6:30
2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Ž 51; Mk 4,26-34 11:30 † rod. Lobova, Šaffova

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. 18:00 † Ján

2 Sam 12,1-7a.10-17; Ž 51; Mk 4,35-41 7:00 † zosnulí členovia Ruž.bratstva

Bože, stvor vo mne srdce čisté. 18:00 † Mária, Ján 

7:10 ranné chvály

7:30 † Maroš, Imrich

Mal 3,1-4; Ž 24; Hebr 2,14-18; Lk 2,22-40 9:00 ¤ Mária 75 r.ž., Radoslav

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Mária, Ján, Jozef

Št
30.1.

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať 

budem naveky.

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať 

budem naveky.

Ne
2.2.

St
29.1.

Obetovanie Pána

Príď, Pane, do svojho svätého chrámu.

Po
27.1.

Ut
28.1.

Pi
31.1. 

So
1.2. 

OZNAMY

1. Bohuznáme darovali na oltár 100
a 30 €.

2. Dnešnú nedeľu je zbierka na
podporu pastorácie mládeže v Ar-
cidiecéznom centre mládeže v Pre-
šove a v Univerzitnom pastorač-
nom centre v Košiciach.

3. Dnes je Nedeľa Božieho slova,
ktorú vyhlásil pápež František
apoštolským listom Aperuit illis.
Má byť dňom oslavy, štúdia a ší-
renia Božieho slova. Odporúčame
z úcty k Božiemu slovu mať vy-
loženú Bibliu na čestnom mieste
v našich príbytkoch.

4. Na budúci týždeň 27. 1. uplynie
rok od umiestnenia relikvie bl.
Alfonzy Márie Eppingerovej, zakla-
dateľky Kongregácie sestier Naj-
svätejšieho Spasiteľa, v našom
kostole, z čoho máme radosť
a duchovný osoh.

5. Na budúcu nedeľu je sviatok
Obetovanie Pána. Pri sv. omšiach
budeme požehnávať sviece, ktoré
horia počas slávnostnej procesie.
Zároveň je to Svetový deň zasvä-
teného života, kedy sa modlíme
za zasvätené osoby a povolania
na tento stav. V rámci Košickej
arcidiecézy sa diecézny biskup
stretne so zasvätenými osobami
v sobotu 1. 2. 2020.

6. Ekumenická pobožnosť kresťan-
ských Cirkvi v rámci týždňa mod-
litieb za jednotu kresťanov v Z.
Hradišti bude v tomto roku v na-
šom filiálnom kostole sv. Jozefa,
robotníka v nedeľu 2. 2. o 14.30
hod. za účasti Gréckokatolíckej
cirkvi, Pravoslávnej cirkvi a Refor-
movanej cirkvi na Slovensku.

7. Arcibiskupský úrad dal do svojho
programu termín vysluhovania
sviatosti birmovania u nás v so-
botu 23. 5. 2020. Vysluhovateľom
sviatosti bude pomocný biskup
Mons. Marek Forgáč.

2.2.2020 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Čierna N. Borňáková M. Princíková E. Andrejková

žalm J. Babejová
2. čítanie M. Bižová K. Borňáková A. Potocká Z. Vidová

prosby D. Biž V. Borňáková A. Moroz A. Birová

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)

8. Pre uľahčenie plánovania vám
chceme oznámiť termín detského
tábora Škriatok. Uskutoční sa od
17. do 22. 8. 2020.

9. „Kristus žije. On je naša nádej
a najkrajšia mladosť tohto sveta.
Všetko, čoho sa dotkne, sa stáva
mladým; stáva sa novým, napĺňa sa
životom. Preto prvé slová, ktorými sa
chcem obrátiť na každého mladého
kresťana, sú tieto: „Kristus žije
a chce, aby si bol živý,“ týmito
slovami začína pápež František
svoju posynodálnu apoštolskú ex-
hortáciu Christus vivit (Kristus
žije). Text inšpirovaný synodou
o „mladých, viere a rozlišovaní po-
volania“ prináša na svojej inter-
netovej stránke www.kbs.sk
Konferencia biskupov Slovenska.
K dispozícii je v textovej verzii,
ale aj vo verzii pre elektronické
čítačky a v pdf-verzii.

10. „Poďte ku mne všetci, ktorí sa na-
máhate a ste preťažení, a ja vás po-
silním,“ (Mt 11, 28) je názov témy
posolstva Svätého Otca Františka
k 28. svetovému dňu chorých,
ktorý budeme sláviť 11. 2. 2020.
Konferencia biskupov Slovenska
pri tejto príležitosti prináša na
svojej internetovej stránke
www.kbs.sk jeho slovenskú ver-
ziu. K dispozícii je v textovej ver-
zii, ale aj vo verzii pre elektro-
nické čítačky a v pdf-verzii.

Všeobecný: Aby bol vypočutý a uz-
naný hlas našich bratov migran-
tov, ktorí padli do rúk obchodní-
kov s ľuďmi.
Úmysel KBS: Aby nezamestnaní,
bezdomovci a chudobní našli po-
chopenie ako aj konkrétnu po-
moc pri prekonávaní svojich ťaž-
kostí.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU
MODLITBY NA FEBRUÁR


