
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. 26.2.2020.   DCCC

1. marca 2020
1. pôstna nedeľa

Resp.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.
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príliš okaté. Predstiera, že nám ponúka
niečo lepšie – konečne zanechať ilúzie
a účinne sa zasadiť za zlepšenie sveta
pod rúškom skutočného realizmu. Reál-
ne je to, čo sa vyskytuje, moc a chlieb.
„Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto
kameňov stanú chleby“ (Mt 4, 3).  Tak za-
čína prvé pokušenie. „Ak si Boží Syn...“
Tieto slová budeme znova počuť z úst po-
smievačov pod krížom. „Ak si Boží Syn,
zostúp z kríža...“ (Mt 27, 40). Matúš pred-
stavuje Ježiša ako poslušného Božieho
Syna. Prečo sa máme pripodobňovať Je-
žišovi? Lebo je na základe svojho pôvodu
a jednania Boží Syn, v živote ktorého
Boh vyzdvihol svoje Slovo a ktorý nám
svojím životom ukazuje, ako musíme žiť,
ak chceme pred Bohom obstáť. Ak sme
ochotní nasledovať Ježiša, je pre nás
nebeské kráľovstvo otvorené. Diabol po-
kúšal Ježiša a pokúša aj nás. Boh nás
nevedie do pokušenia. Veď svätý Jakub
hovorí: „Nech nik v pokušení nehovorí:
»Boh ma pokúša.« Veď Boha nemožno pokú-
šať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša“
(Jak 1, 13). 

V príbehu o pokúšaní je Ježiš pred-
stavený ako Boží Syn, ktorý pozná Božiu
vôľu a ňou sa riadi. Hlas z neba pri krste
verejne označil Ježiša za Božieho Syna
a v pokušeniach na púšti je ukázaná
kvalita tohto synovstva. V trojitom po-
kušení evanjelista dáva čitateľovi jasnú
odpoveď o exkluzívnom vzťahu Ježiša –
Syna k Bohu Otcovi.

Pokušenie prichádza od diabla, ale
k Ježišovmu mesiášskemu poslaniu pat-
rí, aby zniesol veľké pokušenia, ktoré
ľudstvo odviedli a stále odvádzajú od Bo-
ha. Musí tieto pokušenia pretrpieť až po
smrť na kríži, a tak nám má otvoriť cestu
k spáse. Pokušením, ktoré nás ohrozuje
v mnohorakých podobách, je snaha nas-
toliť vo svete poriadok vlastnými silami,
bez Boha, počítať iba s vlastnými schop-
nosťami, uznávať za ozajstné iba politic-
ké a materiálne skutočnosti a Boha dá-
vať bokom ako nejakú ilúziu. K podstate
pokušenia patrí jeho zdanlivá morálnosť.
Nevyzýva nás priamo na zlé, to by bolo

V TÚTO NEDEĽU nás evanjelista
Matúš privádza na Judejskú púšť
pri Jerichu, na vyvýšeninu, ktorú

tradícia pomenovala Vrch pokušenia,
kde po krste v Jordáne prichádza Ježiš.
Evanjelista uvádza: „Potom Duch vyviedol
Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal“ (Mt
4, 1).

POKÚŠANIE JEZ¡IŠA
Beáta Šimková, katechétka

NAPLNENÍM ZÁKONA
JE LÁSKA (Rim 13, 10) 1/2

APOŠTOL PAVOL NAPÍSAL List Ri-
manom na konci svojej tretej mi-
sijnej cesty na prelome rokov 57

a 58 v Korinte a adresoval ho kresťan-
skej obci v Ríme, ktorá bola prevažne
pohanského pôvodu. Chcel sa ním
osobne predstaviť rímskym kresťanom,
ale najmä podať obsiahly výklad základ-
ných teologických zásad „svojho evanje-
lia“ a aplikovať ich na konkrétnu situá-
ciu adresátov. Tento List popri výzve vo
forme diatriby (diatribé z gr. – rozhovor,
diskusia, v helenistickom období obľú-

bená forma ľudovej filozofie) a rabín-
skych dôkazoch, zakladajúcich sa na
biblických textoch, obsahuje aj výklad
o kresťanskom živote a tiež praktické
poučenia o problémoch, ktoré narúšajú
spoločné nažívanie.

„Čo robiť? Čo je zakázané? Čo je dovo-
lené? Aký je vzťah medzi zákonom a lás-
kou?“ To sú otázky, ktoré si kladú dneš-
ní ľudia, najmä mladí, a želajú si jasnú
odpoveď, aby mohli naplno realizovať
svoj pozemský život a účinne spolupra-
covať pri presadzovaní spravodlivosti,
pokoja a poriadku v spoločnosti a vo
svete. Nie je to nič nové; je to tu
odvtedy, odkedy existuje človek. Bib-
lické zjavenie vo svojich progresívnych
a dynamických dejinách poskytuje
základné princípy pre ľudsky čestný
a nábožensky svätý život. Boží zákon
ako prejav vôle Stvoriteľa a najmä príkaz
lásky k Bohu a k blížnemu sú tie
pravdy, ktoré vedú k plnohodnotnému
životu žitému v súlade s vlastným kres-
ťanským poslaním.

Problematika vzťahu zákona a lásky
nie je nová. Zaoberali sa ňou už v prvot-
nej Cirkvi, ako o tom svedčia aj listy
apoštola Pavla a aktuálna je aj v dneš-

ných časoch. Apoštol
v Liste Rimanom od 12.
kapitoly začína paranetic-
kú časť (parenéza, z gr.
paráinesis = povzbudenie, napo-
menutie. Je to biblický text obsahu-
júci všeobecné morálne poučenia, povz-
budenia a napomenutia, určené predo-
všetkým jednej skupine cirkevnej obce.
Tieto pravidlá a pokyny zvyčajne platia
pre všetky časy.).

Parenetická časť Listu Rimanom je
od 12, 1 po 15, 13 a spočíva v rade na-
pomenutí, ktoré sa zakladajú na láske
a jej význame v kresťanskom živote jed-
notlivca a cirkevného spoločenstva.
Apoštol to krásne vyjadril: „Nebuďte ni-
komu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa na-
vzájom milovali: veď kto miluje blížneho,
vyplnil zákon. Lebo: Nescudzoložíš! Neza-
biješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktoré-
koľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto
slove: Milovať budeš svojho blížneho ako
seba samého! Láska nerobí zle blížnemu;
teda naplnením zákona je láska.“ (Rim
13, 8-10).

Biblické zjavenie vrcholí v prekrás-
nom výroku: „Boh je láska.“ (1 Jn 4, 16),
ku ktorému môžeme pridať aj tento:
„Naplnením zákona je láska“ (Rim 13, 10).
Ježiš prišiel na svet, aby sa stal Ema-
nuelom, Božou prítomnosťou a epifá-
niou svojej lásky k ľuďom. Táto láska je
úplne nezištná, lebo „Kristus zomrel za
nás, keď sme boli ešte hriešnici“ (Rim
5, 8). Je to láska „presahujúca každé
poznanie“ (Ef 3, 19), ale vo chvíli, keď
sa človek vo viere otvorí Božej spasiteľ-
nej láske, stáva sa aj on tým, kto milu-
je. Odpoveď človeka na Božiu lásku nie
je však výsledkom racionálneho záveru
a jeho úsilia. Je to láska, ktorú vlieva
do sŕdc Duch, aby pohol veriaceho opä-
tovať ju: „Božia láska je rozliata v našich
srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého
sme dostali“ (Rim 5, 5).           – bl –

Dokončenie 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

Lv 19,1-2.11-18; Ž 19; Mt 25,31-46 11:30 † Miroslav

Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. 18:00 ¤ Peter, Zuzana, Matej

Iz 55,10-11; Ž 34; Mt 6,7-15 6:30
11:30 † Margita

18:00 ¤ Matúš, Janka

Sv. Kazimíra 6:30
Jon 3,1-10; Ž 51; Lk 11,29-32           Bože, ty 11:30 † Anton, Mária

nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. 18:00 † Ján

6:30
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Ž 138; Mt 7,7-12 11:30 † Marta

Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať. 18:00 † František

Ez 18,21-28; Ž 130; Mt 5,20-26 6:30

11:30
† Anna, Ján, Magdalén, Eugen, 

Andrej

17:30 krížová cesta

18:00 † Alžbeta, Michal, Zuzana

Sv. Perpetuy a Felicity, mč. 7:00 ¤ členovia Ruž.bratstva
Dt 26,16-19; Ž 119; Mt 5,43-48

Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. 18:00 ¤ Rastislav, Terézia

7:10 ranné chvály

7:30 † Michal, Anna, Michal

Gn 12,1-4a; Ž 33; 2 Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9 9:00 ¤ Anna, Mária, Branislav, Oliver

10:30 ¤ pro populo

14:30 krížová cesta

18:00 † Michal

Po
2.3.

Ut
3.3.

Pi
6.3. 

So
7.3. 

Št
5.3.

Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých 

tiesní.

Pane, ty si milostivý a my ti chceme 

v bázni slúžiť.

Ne
8.3.

St
4.3.

2. pôstna nedeľa

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, 

ako dúfame v teba.

OZNAMY

1. Na opravu oltára bohuznámi venovali
50 €, 2x 100 €, 2x 300 € a cez ban-
kový účet 50 €. Pán Boh zaplať!

2. Dnešnú prvú pôstnu nedeľu je
v celej Cirkvi zbierka na Charitu.

3. Duchovná obnova v pôstnej dobe
bude v sobotu 7. 3. od 9. hod. Pove-
die ju náš dekan v pastoračnej mies-
tnosti farského úradu. Potrvá celý
deň do 17. hod.

4. 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. 1. pôstna ne-
deľa: Ružencové bratstvo; 2.: Foko-
láre; 3.: seniori; 4.: Modlitby otcov
a matiek; 5.: MAM a rehoľné sestry;
6.: deti a mládež.

5. 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.

6. Všetci prihlásení na výlet do Aqua-
City Poprad sa stretnú v sobotu
7. 3. v kostole o 8.30 hod. Keďže na
výlet ide viac ako 150 ľudí, treba sa
najprv spoločne stretnúť a povedať
si organizačné pokyny. Až po stret-
nutí v kostole sa bude nastupovať
do autobusov. Ak ide dieťa bez
sprievodu rodiča, nezabudnite mu
dať kartičku poistenca, osušku,
jedlo, lieky a všetko dôležité. V aqua-
parku bude možnosť kúpiť si obed.
Ďalšie otázky zodpovie p. kapl. Ján.

7. V nedeľu 15. 3. o 15.30 hod. bude
ekumenické modlitbové stretnutie
pri príležitosti svetového dňa mod-
litieb v gréckokatolíckom chráme.
Budú sa modliť ženy z kresťanských
denominácií mesta za africkú kra-
jinu Zimbabwe. Počas modlitbového
stretnutia bude finančná zbierka na
podporu nadácie pre budúcnosť žien
v tejto krajine. Srdečne pozývame
všetkých.

8. Otec arcibiskup Bernard opäť pozýva
do košickej katedrály jubilujúcich

8.3.2020 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie D. Biž E. Kudrecová A. Moroz A. Birová

žalm M. Borošová
2. čítanie M. Čierna A. Šemegová M. Princíková E. Andrejková

prosby M. Bižová E. Hovancová A. Potocká Z. Vidová

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)

manželov, ktorí v tomto roku oslávia
25 rokov manželstva. Spoločná
slávnosť pre páry z celej arcidiecézy
s osobitným požehnaním o. arcibis-
kupa bude 17. 5. o 15. hod. v kated-
rále. Manželia z našej farnosti, ktorí
si pripomínajú toto jubileum a chcú
sa zúčastniť na tejto slávnosti, nech
sa prihlásia osobne u kňaza najne-
skôr do 1. 4. Pre manželov, ktorí
oslávia 50, 60 a 65 rokov manželstva
bude slávnosť v októbri, o čom bu-
deme včas informovať.

9. Ponúkame na predaj knihu Krížová
cesta sebazaprenia, ktorú napísal
náš p. kapl. Stanislav. K dispozícii je
v sakristii.

10. Náš dekan pripravuje knihu Dejiny
farnosti Návštevy Panny Márie
v Trebišove. Prosí pamätníkov o spo-
luprácu pri objasňovaní jej dejín.
Prosí o mená a priezviská i roky
služby v kostole ako kostolníci, kan-
tori a kurátori pred r. 2003 aj ich fo-
tografie. Ďalej staré fotografie: spo-
vednice pod chórom, závesný luster,
bronzové večné svetlo, drevená ba-
lustráda, starý nábytok v sakristii,
kostol bez vonkajších kaplniek
1936, oprava kostola v r. 1970, leše-
nie v kostole r. 1970, zábery z kosto-
la na farníkov pred r. 1990, z pri-
mičných slávností kňazov rodákov,
z pohrebov kňazov, sestra Cilínia
v kostole, sestry dominikánky, kňazi
v starých ornátoch, kňazi J. Lauda
(1992-2003), J. Čelovský (1990-
1992), J. Machala (1969-1992), V.
Šuhaj (1954-1969), Š. Benkö (1950-
1954), D. Schmith (1936-1950),
Jozef Lenz (1936-1918), K. Hiszem
(1897-1918), E. Perleberg (1879-
1897), kapláni v kostole pred
r. 2003 a staršie foto.

Evanjelizačný: Za  cirkev v Číne,
aby vytrvala vo vernosti evanjeliu
a rástla v jednote.
Úmysel KBS: Aby rodiny s láskou
vítali každé počaté dieta a láskou
obklopovali chorých i starých.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU
MODLITBY NA MAREC


