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NI V JEDNOM EVANJELIU
nevystupuje očakávanie súdu
tak silne do popredia ako
u Matúša, spolu s napome-

nutím plniť Božiu vôľu. Podobenstvo
o kráľovskej svadobnej hostine má
dve vyvrcholenia: prvým je povolanie
nových hostí, keď sa pôvodne pozva-
ní zdráhali prísť, druhým je odstrá-
nenie hosťa, čo nemal sviatočné ob-

lečenie. Syn, pre ktorého kráľ, ne-
beský Otec, usporiadal slávnosť, je
ten istý, ktorého v predchádzajúcom
podobenstve vinohradníci zabili. Kráľ
nevyžaduje iba úrodu z vinice, ale
pozýva aj na slávnostnú hostinu.
Tým závažnejšie je odmietnutie zo
strany pozvaných. Súdom je zničenie
Jeruzalema. Potom budú pozvaní
mnohí iní, zo všetkých národov sve-
ta. Koľkí z týchto pozvaných, „povo-
laných“, budú napokon aj vyvolení,
o tom sa rozhoduje podľa sviatoč-
ného odevu, podľa toho, či niekto
plnil Božiu vôľu.

Boh pripravil spásu pre všetkých,
všetkých pozval do svojho kráľov-
stva. Pozýva aj tých, čo sú kdesi na
križovatkách ciest, pozýva dobrých aj
zlých, chce, aby sa hodová sieň krá-
ľovstva naplnila, má v nej pripravené
miesto pre každého. Nevojdú do
neho jedine tí, ktorí pozvaním pohr-
dli, pre ktorých sú dôležitejšie zále-
žitosti tohto sveta.

Boh pripravil hostinu pre všet-
kých. Stačí, ak bude chcieť prísť,
stačí, ak bude chcieť prijať dar,
stačí, ak si oblečie svadobné rúcho,
ktoré s pozvaním tiež dostal.

– jg –

„Svadba je
pripravená,
ale pozvaní

jej neboli
hodni“

(Mt 22, 8).

»MNOHO JE»MNOHO JE»MNOHO JE»MNOHO JE»MNOHO JE
POVOLANÝCH,POVOLANÝCH,POVOLANÝCH,POVOLANÝCH,POVOLANÝCH,

ALE MÁLOALE MÁLOALE MÁLOALE MÁLOALE MÁLO
VYVOLENÝCH«VYVOLENÝCH«VYVOLENÝCH«VYVOLENÝCH«VYVOLENÝCH«

(Mt 22, 14)

Ž TAKMER 3 TISÍCROČIA Boží
ľud oslavuje svojho Boha písomne
a modlitbami, ktoré sa cez všetky

premeny časov zachovali až po naše dni
v biblickej zbierke 150-tich žalmov.

Naše slovenské označenie „žalmy“
vedie cez latinské „psalmi“ ku grécke-
mu „psalmoi“, ktorým Septuaginta pre-
kladá hebrejské „te-
hillim“ = chválo-
spevy. Spievali sa
s hudobným sprie-
vodom. Žaltár je naj-
častejšie citovanou
knihou v Novom Zá-
kone. To svedčí o
jeho obľube už v dobe apoštolskej. Zís-
kal pevné miesto v liturgii všetkých cir-
kví. Od začiatku mali žalmy miesto v bo-
hoslužbe, hoci sa v priebehu vekov
prispôsobovali novým potrebám a ich
znenie sa podľa potreby často aktuali-
zovalo.

Zbierka sa delí na 5 dielov (Ž 1-41;
42-72; 73-89; 90-106; 107-150), snáď
podľa piatich kníh Mojžišových. Isté je,
že celé dielo žaltára nevzniklo súčasne,
a nie je ľahké určiť jeho zložky. Kniha
150-tich žalmov má v hebrejskom texte
iné počítanie než preklad grécky (Septu-
aginta) a latinský (Vulgáta). Rad žalmov
má v záhlaví zvláštne nadpisy, ktoré
nám nie sú vždy zrozumiteľné. Niektoré
asi označovali spôsob spevu (vysokým
hlasom) a hudobný sprievod (so sprievo-
dom 8-strunových nástrojov), inokedy me-
lódiu, podľa ktorej sa žalm spieval (po-
dľa „Nemej holubice diaľok“) alebo príleži-
tosť, ku ktorej bol určený (pri posvätení
Pánovho domu).

Mená v záhlaví žalmov (Dávid, Šala-
mún, Mojžiš, Asaf atď.) nemusia vždy
označovať priamo autora, ale skôr toho,
s kým sa žalmista pri speve vnútorne
stotožňoval alebo do koho role vstupo-
val. Tak bol žalm Dávidov, doslova pre
Dávida, asi najskôr pre dávidovského
kráľa zastupujúceho pri bohoslužbe ľud,

neskôr pre modlitebníka
v dávidovskej situácii.

Po mnoho storočí pre-
vládal názor, že kniha
150-tich žalmov je výlučne
Dávidovým dielom. Snáď k tomu
viedla biblická správa výslovne potvr-
dzujúca jeho hudobnosť, schopnosť ria-

diť zbor a záujem
o liturgiu. Exegetic-
ké bádanie však po-
ukazuje na viace-
rých autorov žal-
mov. V hebrejskom
texte sa počíta „pre
Dávida“ (nie od Dá-

vida) celkom 73 žalmov.
Kristus, syn svojho národa, sa často

modlil slovami žalmov a vykladal ich
pravý zmysel. I pre nás kresťanov sa
stali významnou súčasťou bohoslužby.
Vidíme v nich básnický ohlas celého
zjavenia. Písané pod vplyvom inšpirácie
Ducha svätého, vyjadrujú to, čo Boh
chce oznámiť človeku svojím slovom. Aj
keď vznikli za rôznych okolností, ich
zmysel, tak ako celého Zákona, je Kris-
tus, Božie slovo. Obsah všetkých piesní
žaltára je „celý Kristus“ v svojom pozem-
skom živote, v svojej sláve, v svojich
bratoch v Cirkvi.

Obsahom žalmov porozumie a bude sa
ich skutočne modliť ten, kto sa naučí
chápať plnosť ich symbolického význa-
mu, kto si ich recituje a spieva v rôz-
nych životných situáciách, okolnostiach,
kto v nich hľadá odpoveď na svoje prob-
lémy.

Boli doby, kedy sa kresťania učili
žalmy naspamäť a spievali ich na ceste
a pri práci. V novej dobe sa objavujú
snahy vrátiť sa k týmto inšpirovaným
modlitbám. Vznikajú nové moderné me-
lódie, parafrázy, ohlasy žalmov, ktoré
zodpovedajú dnešnej mentalite. Popraj-
me si, aby sa zrodila hojnosť nových „bib-
lických piesní“, v duchu našich tradícií
a všetkých kresťanov súčasne.  – bl –

„Vypočuj, Bože, moju vrúcnu prosbu,
všimni si moju modlitbu“ (Ž 61, 2).



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
14. 10.

Sv. Kalixta I., pp. mč. 6.45
Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Ž 113; Lk

11,29-32 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

Pánovo meno chváľme, zvelebujme. 17.00 + príprava birmovanci

Ut
15. 10.

Sv. Terézie od Ježiša, pn. uč. 6.45
Gal 5,1-6; Ž 119,41-48; Lk 11,37-41 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie. 17.00 + príprava birmovanci

St
16. 10.

6.45
Gal 5,18-25; Ž 1; Lk 11,42-46 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo
života. 17.00 + príprava birmovanci

Št
17. 10.

Sv.Ignáca Antiochijského, bs.mč. 6.45
Ef 1,1-10; Ž 98; Lk 11,47-54 11.30

Tvoja spása, Pane, objíma celý svet. 18.00

Pi
18. 10.

Sv. Lukáša, ev. 6.45
2 Tim 4,10-17b; Ž 145; Lk 10,1-9 11.30

Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho
kráľovstva. 18.00

So
19. 10.

Sv. Pavla z Kríža, kň. 6.40 8.30 príprava birmovanci

Ef 1,15-23; Ž 8; Lk 12,8-12 9.30 príprava birmovanci

Svojho Syna si ustanovil za vládcu nad
dielami svojich rúk. 18.00

Ne
20. 10. 29. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie J. Galgan P. Urban A. Potocká B. Dinisová
2. čítanie K. Balintová R. Černáková N. Tomková M. Švagrovská

prosby Ľ. Bajus M. Ruttkayová M. Sakáčová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 20. 10. 2002
Nemocnica Po, St, Pi, Ne o 16.15 Ústav Ut, Št, So, Ne o 11.00
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Vo Vojčiciach v nedeľu 20. 10. budú o 14.00 hod. vešpery.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Daniel Neckár a Ingrid Majorošová
Richard Reicher a Henrieta Degrová
Ladislav Burda a Andrea Vargová

Radoslav Harvan a Katarína Meszárošová
Martin Ferenc a Martina Kováčová

Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

OZNAMY

Pozostatky sv. Ignáca, ako svedčí
martyrologium Romanum, boli odne-
sené z Ríma do kostola sv. Klimen-
ta. Odtaľ boli rozdelené iným kosto-
lom.         – rm –

O IGNÁCOVOM DETSTVE nevieme
nič. Z jeho listov by sa dalo usúdiť,
že sa nenarodil v kresťanstve, ale stal
sa kresťanom až neskôr. Osobne po–
znal niektorých apoštolov ako Petra,
Pavla a Jána. Bol učeníkom sv. Já-
na. Po smrti biskupa Evodia povýšili
na biskupský stolec v Antiochii Ig-
náca, kde bol 30 rokov. Svoj úrad za-
čal vykonávať v r. 70. Inak nemáme
zaručené správy o jeho živote, ani o
jeho biskupskom účinkovaní.

Za cisára Traina (98-117) nastalo
nové prenasledovanie kresťanov. V r.
107 prišiel i do sýrskej Antiochie.
Ignáca u neho obžalovali, že obrátil
mnoho ľudí ku Kristovi. Cisár ho od-
súdil na smrť. Ignáca odviedli v oko-
vách do Ríma. Na ceste do Ríma do-
šli do Smyrny, kde smel navštíviť
priateľa, sv. Polykarpa, biskupa v
Smyrne. Zo Smyrny napísal Ignác
listy - List zo Smyrny, List Rimanom,
List Efezanom. Zo Smyrny ho odviedli
do Troady, kde zostali niekoľko dní.
Odtiaľ odoslal nové listy. Sú to
spontánne prejavy nadšeného, lás-
kou ku Kristovi a túžbou po muče-
níctve preniknutého duchovného
správcu duší. Ignác patrí medzi
„apoštolských otcov“.

Z Troady ho po mori odviezli do
Neapolisu, peši ďalej do Filipín. Na-
koniec po Apijskej ceste došli do Rí-
ma, pravdepodobne 20. decembra 107.
Bol posledný deň saturnálií, keď sa
na hry vo Fláviovom amfiteátri schá-
dzali najväčšie zástupy ľudí. Ignáca
odviedli do arény a prehodili na roz-
trhanie divej zveri na radosť divá-
kom. Tak sa splnila Ignácova túžba.
Kresťania jeho zvyšné kosti pozbie-
rali a neskoršie ich odviezli do Antio-
chie, kde sa slávil výročný deň jeho
smrti 17. októbra.

17. OKTÓBER

SV. IGNÁC ANTIOCHIJSKÝ

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 5. 10. si sviatosť
manželstva vyslúžili Marián
Miľo a Martina Chromá. Na
spoločnej ceste životom im

prajeme veľa Božieho požehnania.

1. Na budúcu nedeľu je misijná ne-
deľa. Pri sv. omši bude zbierka
na misie.

2. Nezabúdajme na modlitbu sv.
ruženca v tomto mesiaci.

Modlitbu sv. ruženca sa nikdy nemod-
líš sám. Spolu s tebou ju prednáša Ot-
covi aj Matka Mária.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


