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Číslo 34 IV. ročník

Nedeľa 19. augusta 2001
20. nedeľa v cezročnom období

U

rozhodli nasledovať Krista celkom
zblízka, a tými, ktorí mu odporujú,
tými, ktorí sú neraz v otroctve zlého,
to všetko bude vyvolávať nepokoj.
Ľudia, ktorí sa stotožnia s Božou vô-
ľou a snažia sa ju vo svojom živote
prežívať, vždy budú burcovať nie-
komu svedomie a vyvolávať v ňom
nepokoj. Tí, ktorým ho budú burco-
vať, sa vždy budú brániť a obyčajne

tak, že budú útočiť na
tých, ktorí sa vydali
do rúk Kristovi. Nie

rozdelenie z nenávisti, ale také, kto-
ré vyplýva z toho, že nijaký Kristov
učeník sa nemôže stotožniť s hrie-
chom, ale ani súhlasiť s ním. Ani
vtedy, ak by išlo o otca, matku, bra-
ta, o syna, o dcéru…

To napätie, ten zá-
pas dobrého so zlým,
zápas v prostredí, kde
žijeme, kde nám nie
každý fandí, kde nám
dávajú najavo, že sme
čudáci, keď chodie-
vame na sväté omše
aj cez týždeň, to bude
znak pravosti toho,
pre koho sme sa
rozhodli žiť.        – jg –

ku, presnejšie povedané z ontológie
doteraz neukončeného stvorenia, ktoré
sa práve rodí, t. j. z ontogenézy. Milovať
pre človeka znamená mať účasť na Bo-
žej tvorivej činnosti.

Milovať bytosti, ktoré tvoria terajšie
stvorenie, znamená vzdávať hold stvo-
riteľskej agapé. Ničiť ich, zraňovať
a ponižovať znamená znevažovať Božie
dielo. Len tak môžeme pochopiť, prečo
sú láska k Bohu a láska k ľuďom akty,
ktoré Ježiš považuje za podobné, analo-
gické.

Láskou milujeme Boha nadovšetko
a svojho blížneho z lásky k Bohu ako
seba samých. Láska je „zväzkom doko-
nalosti (Kol 3, 14)“ a formou (vnútornou
náplňou) všetkých čností.

Ako povedal sv. Augustín: „Zavŕše-
ním všetkých našich činov je láska. Tam je
cieľ: kvôli nemu bežíme; k nemu bežíme;
keď ho dosiahneme, nájdeme odpočinok.“

Nový evanjeliový zákon sa volá zákon
lásky, lebo pobáda konať skôr z lásky,
ako zo strachu. Volá sa aj zákon milos-
ti, lebo prostredníctvom viery a svia-
tosti udeľuje silu milosti, aby sme
mohli konať. Volá sa aj zákon slobody,
lebo nás oslobodzuje od zachovávania
rituálnych a právnych predpisov sta-
rého zákona, pobáda nás konať dobro-
voľne z podnetu lásky a napokon nám
umožňuje prejsť z postavenia sluhu,
ktorý „nevie, čo robí jeho pán“, do posta-
venia Kristovho priateľa, lebo on nám
„oznámil všetko, čo …počul od svojho
Otca “.

Aká je naša láska k Bohu i blíž-
nemu? – bl –

O JE JEDNO Z EVANJELIÍ, kde
by človek v pokušení mohol po-
vedať, že je to prehnané, že sa

to tak vážne nemá brať. Prečo by
muselo z príchodu Ježiša práve
vzniknúť rozdelenie? Lenže ono nie
je prehnané. Také, aké podáva evan-
jelium, totiž vo svete jestvuje: dobro
a zlo, pravda a lož, láska a nenávisť
stoja v príkrom rozpore a sú navzá-
jom nezlučiteľné. A kto by sa snažil
z týchto dvojíc urobiť celok, ten
spája oheň a vodu.

Ježiš dáva jasne najavo, že
v tomto svete bude ustavične každý
jeden z nás vystavený zápasu medzi
dobrom a zlom. A to napätie medzi
dobrom a zlom, medzi tými, ktorí sa

Resp.: Pane, príď mi čím skôr na pomoc.

Symbolmi života aj smrti sú voda
a oheň. Voda očisťuje a osviežuje,
môže však aj ničiť a usmrcovať.
Oheň hreje, oddeľuje, premieňa, je
to drahocenný dar. Alebo upravuje
a čistí, spaľuje všetko, čo nemôže
dlhší čas obstáť. Aj nejaká
katastrofa je viac než spustošením
a zánikom. Môže priniesť zmenu.
Obrat k novému začiatku.

EĎ SA ŽIDOVSKÍ teológovia pý-
tali Ježiša, ktoré prikázanie je
najväčšie, odpovedal Učiteľ citá-

ciou dvoch textov: Deuteronómia 6, 5
a Levitika 19, 18. Obidve prikázania
podľa Ježiša spolu súvisia.

„Milovať budeš Pána, svojho Boha,
celým svojím srdcom, celou svojou dušou a
celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé
prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať
budeš svojho blížneho ako seba samého!
Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý
Zákon i Proroci. (Mt 22, 34 – 40)“

Ak Ježiš zoči-voči farizejom označuje
prikázania lásky k Bohu a blížnemu za
tie prikázania, na ktorých spočíva celý
Zákon a Proroci, znamená to, že láska
k Bohu a blížnemu nie sú len tým naj-
dôležitejším v Zákone, ale každé priká-
zanie zákona súvisí s týmito dvoma. Vo
všetkých jednotlivých prikázaniach sa
človek nakoniec stretáva s príkazmi
toho Boha, ktorý chce, aby človek mi-
loval jeho a blížneho. Zákon a jeho pri-
kázania chcú a majú slúžiť láske tým, že
budú ľuďom na ceste lásky pomáhať.

Povedal nám Ježiš niečo nové, keď
nám prikázal milovať blížneho ako seba
samého? Veď to bolo napísané už v Le-
vitiku.

Čo znamená milovať? Čo znamená
milovať niekoho, muža alebo ženu? A
čo znamená milovať Boha, ktorého ni-
kto tu na našej planéte nevidel? Koho
sa máme na to spýtať, filozofa, psycho-
lóga, teológa, mystika?

Odpoveď nie je ľahká, ale isté je, že
agapé, ako ju chápe kresťanská, ale i
hebrejská teológia, nie je vecou citu
alebo afektivity. Ide o niečo, čo vyplýva
predovšetkým z ontologického poriad-



Sväté omše – kaplnky

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Čierna T. Ruttkayová N. Tomková M. Žiaranová M. Andraš

2. M. Ščerbej H. Magurová J. Karniš J. Kucharčík A. Andrej

p. M. Sakáčová R. Jurko

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
20. 8.

Sv. Bernarda, op. uč. 6.45

r. Pamätaj na nás, Pane, z lásky
k svojmu ľudu.

11.30
18.00

Ut
21. 8.

Sv. Pia X., pp. 6.45

r. Pán Boh ohlási pokoj svojmu ľudu
a svojim svätým.

11.30
18.00

St
22. 8.

Prebl. Panny Márie Kráľovnej 6.45

r. Pánovo meno chváľme, zvelebujme.
11.30
18.00

Št
23. 8.

Sv. Ruženy Limskej, pn. 6.45

r. Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť
tvoju vôľu.

11.30
18.00

Pi
24. 8.

Sv. Bartolomeja, ap. 6.45

r. Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu
tvojho kráľovstva.

11.30
18.00

So
25. 8.

r. Tak bude požehnaný muž,
ktorý sa bojí Pána.

6.40
18.00

Ne
26. 8. 21. nedeľa v cezročnom období

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 9.00

Z.Hradište 10.30

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 26. 8. 2001

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.30 Ústav Ut, Št, So o 11.00 Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
 popoludní Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30
V prvopiatkovom týždni popoludňajšia

služba v kancelárii nie je!

Krstná náuka   piatok o 16.00

Sobášna náuka sobota o 9.00

EŽIŠOVE PODOBENSTVÁ môžu
niekomu znieť ako rozprávky
s dobrým koncom. Pre iných sú

zdrojom veľkých Božích právd. „Kto
hľadá, nájde,“ vraví Ježiš na inom mies-
te. Pre všetkých tých, ktorí hľadajú,
znamenajú jeho slová výkrik úžasu:
„Nikdy tak človek nehovoril!“ Pre tých,
ktorí ho apriórne odpísali, je to iba sa-
mozvanec. Aj v bohatstve Božieho slo-
va, je, zdá sa, platné porekadlo, že
každý je strojcom svojho šťastia. Ježiš
sa nevnucuje. Len ponúka. A to všet-
kým rovnako. Chyba však nie je v po-
núknutom slove, ale v uspôsobenosti
srdca. Ten, kto prahne, je napojený.
Kto hľadá senzáciu, odchádza s „dl-
hým nosom“ a sklamaný. Ponuka Bo-
žieho slova je ostrá ako meč. Rozdeľuje
ľudstvo, rodiny, priateľov. Ale aj to
vlastne Ježiš predpovedal. Znova to
však pochopili iba tí, ktorí chceli.

Prevzaté z týždenníka ZRNO

RUŽENA SA NARODILA
v Lime, v hlavnom mes-

te Peru. Jej rodičmi boli bohatí Špa-
nieli. Pri krste dostala meno Izabela
– Alžbeta podľa svojej starej matky.
Pre jej mimoriadnu krásu ju pestún-
ka pomenovala Rosa – Ružena a to
meno jej potom zostalo.

Už v útlom veku bola Ružena osvie-
tená nadprirodzeným svetlom a obda-
rená mimoriadnou trpezlivosťou. Už
v piatom roku sa zasvätila Bohu,
a preto sa nechcela iným páčiť. Zby-
točná nádhera sveta bola pre ňu utr-
pením. V kruhu rodiny žila ako rehoľ-
níčka. Vzorom jej života bola sv.
Katarína Sienská. Dňa 10. 8. 1606 si
obliekla rúcho tretieho rádu sv. Do-
minika. Keďže sa od útlej mladosti
cvičila v pôste, teraz mohla v tomto
pokračovať hrdinským spôsobom.

Ružena mala najradšej samotu,
preto si dala postaviť v záhrade domu
malú pustovňu. Svoj čas si rozdelila.
12 hodín venovala modlitbe a rozjí-
maniu, 10 práci rúk a 2 hodiny spán-
ku. Život v prítomnosti Boha a v stá-
lom rozhovore s ním – to sa stalo jej
pevnou životnou formou. V pustovni
ju Boh obdaril výnimočnými milosťa-
mi. Často vídala Spasiteľa v podobe
malého dieťaťa. V tejto skrýši navští-
vila Ruženu aj Panna Mária, sv. Ka-
tarína Sienská a anjeli. Vo svojom
živote veľa trpela, duševne aj fyzicky.
Veľa sa modlila za zriadenie kláštora
dominikánok v Lime, ktorý naozaj po
jej smrti v Lime založili.

V bolestiach smrteľného zápasu
stále pomaly a zbožne vravela: „Ježiš,
Ježiš, zostaň pri mne!“ Umrela 24. 8.
1617 ako 31-ročná. Je pochovaná
v kaplnke sv. Kataríny Sienskej.

Pápež Klement X. ju r. 1672 vyhlá-
sil za svätú ako „prvý kvet svätosti
Nového sveta“.       – rm –

SV. RUŽENA LIMSKÁ
(1586 – 1617)

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 11. 8. 2001 si
sviatosť manželstva vyslúžili
Eduard Strivinský a Bibiána
Bartková. Na spoločnej ceste

životom im prajeme veľa Božieho
požehnania.

ZAMYSLENIE SVÄTICA TÝZ¡ DÒA


