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23. februára 2020
7. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Milostivý a milosrdný je Pán.
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veriacich prežívať pôstnu dobu. Cirkev
si želá, aby sa popol dotkol nielen náš-
ho čela, ale predovšetkým nášho srdca.

A takto chápme aj my znak popola na
čele. Prenesme ho z čela do našich
sŕdc. Naše srdcia sú možno zasiahnuté
rozličnými chorobami. Napríklad hlav-
nými hriechmi, ktorými sú pýcha, la-
komstvo, závisť, smilstvo, nemiernosť
v jedení a pití, hnev a lenivosť. Tak
isto môžu byť ohrozované aj nenávisťou
a zlobou. Niekoho srdce môže trpieť pod
ťarchou nezachovávania Božích príka-
zov. Preto objavujme v nasledujúcich
dňoch naše rany na srdci a hľadajme
spôsob na ich vyliečenie.

Veľký 40-dňový pôst sa opakuje kaž-
dý rok. Každý z nás podľa toho, aký je
starý, si môže zrátať, koľko pôstnych
dní už prežil a ako ho priblížili k Bohu.
A Boh nám dáva znova šancu tento rok.
Využime naplno túto príležitosť, pracuj-
me na našom vzťahu s Bohom, lebo
nikto z nás nevie povedať, či o rok ta-
kúto šancu bude mať znova.     

popol vzbudzoval nepríjemné pocity,
stal sa v dávnych časoch symbolom
bolesti a smútku. Keď sa ľudia dopočuli
nejakú zlú správu, alebo sami si uvedo-
mili, že sa svojím životom prehrešili
proti Bohu, začali robiť pokánie. Ono
spočívalo v tom, že si sypali popol na
hlavu, alebo sa posadili do popola. Špi-
navý popol bol pre nich vonkajším zna-
kom ľútosti a pokánia. Oni potom na-
ozaj zmenili svoj život. Neostalo teda len
pri vonkajšom symbole.

Keďže popol mal u starozákonného
ľudu takýto význam, Cirkev nechcela
tento symbol odstrániť. Vyhradila mu
jeden dôležitý deň v roku, Popolcovú
stredu, kedy začína pôstne obdobie. Po-
polom zo spálených bahniatok, ktoré
boli posvätené pred rokom na Kvetnú
nedeľu, kňaz robí na čelo malý krížik.
S týmto znakom posiela Cirkev svojich

SYMBOL POPOLA
Ján Kovaľ, kaplán

ŽIJEME V TECHNICKY vyspelej
dobe. Veľa vecí, ktoré v minulosti
boli súčasťou každodenného živo-

ta, dnes pomaly zanikajú. Dnes už nikto
nechce mať nič spoločné ani s popo-
lom. Je to spojené s predstavou špina-
vej a ťažkej práce, od ktorej chce mať
každý pokoj. A predsa sa s touto nemo-
dernou vecou stretávame v kostole. Je
to preto, lebo pre Cirkev má popol hlbo-
kú a cennú symboliku. Práve preto, že

„LEBO KAŽDÝ, KTO SA povy-
šuje, bude ponížený, a kto
sa ponižuje, bude pový-

šený,“ hovorí Ježiš.
Vystatovanie, vychvaľovanie nevy-

voláva pozornosť a rešpekt. Kto nez-
dôrazňuje svoje miesto, dobrú pozí-

Iba v pravde,
ktorú hlása Duch,

je opravdivá
láska a sila.

Svetloslav Veigl

ťania uplatňujeme v tomto demokra-
tickom slobodnom rozhodovaní? Ria-
dime sa tým, k čomu nás učí a vedie
naša viera? Kto je pre nás tou „cha-
rizmatickou osobnosťou“, ktorá nás
bude viesť a inšpirovať v tom, aby
sme boli svedomití v práci, ohľadupl-
ní voči sebe navzájom, oduševnení
pre dobro a slušnosť, tolerantní,
spravodliví, aby sme aj tie najmen-
šie problémy dokázali spoločne vy-
riešiť s tými, ktorí nám dnes toľko
sľubujú.

Najviac nás môže trápiť to, že sa
z nedostatku svornosti tak veľmi ve-
ľa pokazilo. Možno je to preto, že sa
dnes akosi viac pozerá na výkon člo-
veka, na jeho tvrdosť, neosobnosť,
predpísané vysoké normy, temer nu-
lové pracovné vzťahy, kde sa niekedy
dbá len na konečný výsledok, ktorý
neprináša osoh pre každého rovna-
ko. Berieme to tak, ako to je. Občas
sa hneváme, hromžíme a kladieme
si sami pre seba otázky, či to nie je
len ľudská túžba rýchlo zbohatnúť.

„A každý, kto sa povyšuje, bude
ponížený.“ Ježiš to hovorí všetkým
nám, pre túto dobu a čas. Oslovuje
nás, aby sme sa usilovali nevykázať
z nášho života inštinkt dobra, lásky
k blížnemu, aby sme nezabúdali,
o čo všetko môžeme prísť, ak pre-
váži túžba po sláve. Lebo vľúdnosť
a slušnosť nie sú akési naivné
emócie či prejavy našej ľudskej
krehkosti, sú bohatstvom čistého
srdca.         – km –

ciu, získa si uznanie. Je to Ježišov
„recept, návod“, ako sa aj dnes má-
me správať, že čestné popredné
miesto samo osebe nerobí človeka
lepším, nie je to akési privilégium,
ktoré mu zaručí určité spoločenské
postavenie alebo funkciu.

Predpokladáme, že to tak cítia aj
tí, ktorí sa v tomto predvolebnom
čase usilujú o našu priazeň. Veľmi
dobre vedia alebo aspoň tušia, koľko
toho musia urobiť, či splniť, na čo
majú a na čo nie. Vedia, v akom
stave je morálka celej našej spoloč-
nosti, čo všetko je v rozpore s kres-
ťanskými zásadami. Ako sa musia
mnohé veci „opraviť“, zmeniť, ospra-
vedlniť sa za chyby, či cítiť aspoň
trochu s tými, ktorých prosia o hlas
a dôveru. Veľmi si želáme, aby niesli
zodpovednosť a nelipli na formálnych
bezvýznamných veciach a nerozhodo-
vali sa pre pohodlnú a komfortnú
cestu.

Kto má rozhodovať o našej budúc-
nosti, kto má byť skutočným repre-
zentantom, kto je pre nás tá „doko-
nalá“ autorita? Aké princípy my kres-



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

Charitný dom J.M. 16:00 9:00
Rómska osada

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Jak 3,13-18; Ž 19; Mk 9,14-29 6:30

11:30 † Ján

18:00 ¤ Helena

6:30

Jak 4,1-10; Ž 55; Mk 9,30-37 11:30
† Vincent, Helena, Michal, Juraj, 

Alžbeta, František, Dorota

Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová. 18:00 ¤ Michal

Popolcová streda 6:30
Joel 2,12-18; Ž 51; 2 Kor 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18 11:30 † kňaz Ján

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. 18:00 ¤ Mária

6:30
Dt 30,15-20; Ž 1; Lk 9,22-25 11:30 † Juraj

Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. 18:00 ¤ Lenka, Dávid

Iz 58,1-9b; Ž 51; Mt 9,14-15 6:30
11:30 † Imrich, rod. Demeterova

17:30 krížová cesta

18:00 † Mikuláš

Iz 58,9c-14; Ž 86; Lk 5,27-32 7:00 ¤ Adriana

Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať

v tvojej pravde. 18:00 ¤ Janka, Alexander 2x, Viktor

7:10 ranné chvály

7:30 † Anna, Michal 2x

Gn 2,7-9;3, 1-7a; Ž 51; Rim 5,12-19; Mt 4, 1-11 9:00 † František

10:30 ¤ pro populo

14:30 krížová cesta

18:00 † Ján, Terézia

So
29.2. 

Št
27.2.

Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú 

srdce.

Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným

a poníženým.

Ne
1.3.

St
26.2.

1. pôstna nedeľa

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

Po
24.2.

Ut
25.2.

Pi
28.2. 

OZNAMY

1. Bohuznámi venovali na opravu oltá-
ra 20 €, 50 € a 2x 100 €.

2. P. farár z farnosti Slivník nám zaslal
poďakovanie: „Dovoľte mi, aby som sa
vám v mene svojom aj v mene veriacich
našej farnosti poďakoval za kúpu oblá-
tok, ktorou ste podporili opravu organa
a strechy kostola v našej farnosti. Na-
ším poďakovaním za vašu ochotu bude
za vašu farnosť, za vás a vaše rodiny
odslúžená sv. omša v nedeľu 1. 3.
v Kalši.“

3. Túto nedeľu 23. 2. o 15. hod. v es-
trádnej sále MsKS vás pozývame
chváliť Pána spolu so skupinou
Lamačské chvály, a tak vytvoriť
jedno veľké spoločenstvo.

4. Stretnutie Laického spoločenstva
Matky Alfonzy Márie bude dnešnú
nedeľu 23. 2. o 15. hod. v rekolek-
čnej miestnosti.

5. Na prvú pôstnu nedeľu je v celej
Cirkvi zbierka na Charitu.

6. Na Popolcovú stredu je prísny pôst
a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu,
ktoré sa nemôže nahradiť iným skut-
kom pokánia. Pôst znamená iba raz
sa do sýta najesť, pričom možno pri-
jať trochu pokrmu ešte 2x v priebe-
hu dňa. Streda je aj dňom pokánia.
Na znak pokánia je značenie popo-
lom vo svätej omši.

7. Pobožnosti krížovej cesty nášho
Pána Ježiša Krista budeme konať
v piatok večer o 17.30 hod. s birmo-
vancami a v nedeľu podľa stavov
a rozpisu o 14.30 hod.

8. Náš dekan bude pôstnym kazateľom
v Kostole Nanebovzatia Panny Márie
v Sečovciach počas pôstnych nedieľ
o 14.30 hod.

9. Všetky nedeľné dopoludňajšie sv.
omše počas pôstneho obdobia budú
s pôstnou kázňou p. kapl. Stanis-
lava Vintera.

10. Počas celého pôstneho obdobia ne-
deľné detské sv. omše o 9. hod. ne-
budú. Utorkové detské sv. omše
v rámci prípravy na 1. sv. prijímanie
budú pokračovať až po 4. pôstnej
nedeli od 24. 3.

1.3.2020 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Ruttkayová V. Borňáková V. Janošková H. Siváková

žalm J. Babejová
2. čítanie T. Tink N. Borňáková A. Vaľová J. Muchinová

prosby B. Lešová K. Borňáková M. Kobzošová V. Kacinová

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)

11. Počas jarných prázdnin v sobotu
7. 3. organizujeme celodenný farský
výlet do aquaparku AquaCity Poprad
pre deti a ich rodičov, mládež a mi-
ništrantov z našej farnosti. Vďaka
sponzorovi z našej farnosti je cena za
celý výlet na osobu len 5 €. Záväzne
zapísať sa ešte môžete v sakristii, pri-
čom treba hneď uhradiť poplatok.

12. Farský úrad a cestovná kancelária
Mária Bratislava organizuje v termíne
11. -16. 5. 2020 putovanie po pút-
nických miestach a sakrálnych ob-
jektoch v Česku: Olomouc – Svätý
Hostýn – Velehrad Praha – Kutná
Hora.  1. deň: Odchod zavčasu ráno
na Svätý Kopeček, sv. omša a preh-
liadka Olomouca. Svätý Hostýn.
2. deň: Odchod do Velehradu, výz-
namného pútnického miesta s cyrilo-
metodskou tradíciou. Po prehliadke
prejazd do Prahy. 3. deň: Prehliadka
Prahy: Strahovský kláštor, Loreto,
Hradčany, Malá Strana, Kostol Panny
Márie Víťaznej s Pražským Jezuliat-
kom, Valdštejnský palác a jeho záhra-
dy, Karlov most. 4. deň: Břevnovský
kláštor, sv. omša, po nej prehliadka.
Navštívime miesto bitky na Bielej Ho-
re a prezrieme si Vyšehrad. 5. deň:
Václavské námestie, Kostol Panny
Márie Snežnej. Uvidíme najvyšší ol-
tár v Prahe a pripomenieme si pa-
miatku 14 pražských mučeníkov.
Kostol sv. Havla nám pripomenie sv.
Jána Nepomuckého, ktorý tu pôsobil.
Prehliadka Staromestského námes-
tia. 6. deň: Kutná Hora, Chrám svätej
Barbory. V Sedleci Chrám Panny Má-
rie a Kostol Všetkých svätých s kos-
tnicou. Návrat domov. Ubytovanie:
pútnický dom na Svätom Hostýne,
v Prahe hotel***, dvojposteľové izby
(príplatok 6 €, ak ju využije len 1
osoba) a trojposteľové izby. Cena:
188 €. Povinné príplatky: kom-
plexné cestovné poistné 12 € za celý
zájazd. V cene je zahrnuté: preprava
autobusom, 5x nocľah, 5x raňajky,
4x obed alebo neskorá večera.
Záujemci nech sa prihlásia do konca
februára so zálohou 100 € v sakristii
a u p. Hedvigy Fraňovej.


