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KNIHY PATRILI V ANTIKE medzi
cenné predmety; tiež čítanie bolo
umením, ktoré ovládal len malý

počet ľudí. V knihe bolo možné zachytiť
presné údaje na dlhú dobu. V apoka-
lyptike sa hovorí obrazne o tom, že Boh
vytvoril knihu života, v ktorej sú na-
písané mená tých, ktorí budú spasení
naveky. Nebyť zapísaný znamená to
isté ako večné zatratenie.

KNIHA ŽIVOTA (hebr. seper hajjím, gr.
biblos či biblion zoes = zvitok živých)
tento termín sa používa na vyjadrenie
prirodzeného života. Slová „nech sú vy-
tretí z knihy žijúcich a nech nie sú za-
písaní medzi spravodli-
vými“ znamenajú „nech
zomrú“. V neskorom ju-
daizme a v Novom zá-
kone sa vzťahuje k ži-
votu v budúcom veku. V
Iz 4,3 sa „každý za-
písaný k životu v Jeru-
zaleme“ týka prirodze-
ného života.

Predstava o kni-
hách, ktoré sú pre
človeka dôležité, ktoré
sa dotýkajú jeho osu-
du, sa vyskytuje v Sta-
rom zákone, v ranom
židovstve i v Novom
zákone. Hovorí sa o
knihách, kde sú za-
znamenané dobré a zlé
skutky človeka a o knihách života,
ktoré ležia pred Bohom. Kto je do nich
zanesený, ten patrí k Bohom vyvo-
leným a môže si byť istý spásou. Tak je
v Dan 12,1 ľud Izraela uistený, že bude
zachránený na konci časov; to platí pre
každého, „kto je zapísaný v Knihe“.

Aj Ježiš podľa Lk 10, 20 vyzýva se-
demdesiat učeníkov, ktorí sa vrátili,
aby sa radovali z toho, že ich mená sú
zapísané v nebesiach. Tiež pri súde
mŕtvych na konci dní bude uvrhnutý

do horiaceho jazera, kto nebude za-
písaný v knihe života (Zjv 20,15). A do
svätého mesta smú vstúpiť len tí, ktorí
sú zapísaní v Baránkovej knihe života
(Zjv 21, 27). Nie je to však žiadna ab-
solútna záruka spásy. Človek môže byť
tiež z knihy života vymazaný. Je z nej
vyškrtnutý, kto zhrešil proti Bohu (Ex
32, 32n). Žalmista sa v Ž 69, 29 modlí
k Bohu, aby jeho súkmeňovci, ktorí ho
prenasledujú, boli vymazaní z knihy
života. A v Jánovom Zjavení je tým
kresťanom, ktorí nepoškvrnili svoje ša-
ty, prisľúbené, že ich mená nebudú vy-
mazané z knihy života (Zjv 3, 5).

V Novom Zákone,
napr. v Liste Filipa-
nom, predstavuje kni-
ha života zoznam ve-
riacich. Tí ktorých
mená v nej chýbajú,
budú pri poslednom
súde uvrhnutí do oh-
nivého jazera (Zjv 20,
12-15). Ide o knihu
zabitého Baránka (Zjv
13, 8; 21, 27), do kto-
rej sa zapisujú mená
vyvolených „od stvo-
renia sveta“. Rovnakú
myšlienku vyjadruje
Lukáš v Sk 13, 48: „a
uverili všetci, čo boli
vopred určení pre
večný život“.

Apoštol Pavol v Liste Filipanom na
záver povzbudzuje svojich bratov, aby si
pomáhali navzájom so všetkými spolu-
pracovníkmi, ktorých mená sú v knihe
života. Radosť nad tým, že sú zapísaní
u Boha, má ďaleko väčšiu cenu, ako
ctižiadostivé súperenie.

Aj naša radosť nech sa prejavuje nad
našimi dobrými skutkami, ktoré, ak bu-
dú mravne čisté a spravodlivé, zaručia
nám miesto v knihe života.

 – bl –
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(Mk 2, 10)

ÚSTREDNOU MYŠLIENKOU dnešného
evanjelia je výrok o odpustení hrie-
chov. Ježiš teda nemá len moc učiť, vy-

háňať diablov a uzdravovať choroby. Vystupuje
s nárokom odpúšťať hriechy. Uzdravovaním
chorých dokazuje svoju plnú moc. Cez Ježiša
máme odpustenie hriechov: prostredníctvom
jeho slova a cez jeho krv, „ktorá sa vylieva za
nás i za všetkých“. Aj to nás zaväzuje k spolo-
čenstvu: vedieť, že nám všetkým bolo odpus-
tené. Boh je svätý a je svätý uprostred nášho
sveta prostredníctvom Krista, nášho Pána.

V Kristovi nebolo nijaké protirečenie, v ňom
bolo všetko iba „áno“. Áno – čiže plnenie Bo-

Ak je človek dlžný, musí splácať, to je jasné. Keď
sa previnil, musí byť potrestaný: tým sa má vina

odčiniť, vinník napraviť. Aspoň taký je zámer
výkonu trestu medzi ľuďmi.

Božia spravodlivosť je väčšia. Boh chce ľudí
polepšiť tak, že im odpúšťa vinu. Všetkým nám

bolo odpustené. Nesmieme na to zabúdať. Nemá
nás to trápiť, ale má nás to oslobodiť a urobiť

láskavými voči tomu, kto potrebuje naše
odpustenie.

žích prísľubov vo vzťahu
k ľudským túžbam a sna-
hám, vo vzťahu k plneniu
Otcovej vôle. Áno voči
všetkému utrpeniu, voči
kalichu umučenia. Áno aj
voči utrpeniu druhých,
k dôvernej prosbe človeka
aj k viere plnej nádeje.
Svojou náukou ukazuje
cestu k Otcovi. Kristus je
jediným veľkým ÁNO. On
je ten, kto je vždy plný
zjavenia dobroty Otca. On
je samá dobrota, ktorá sa
dáva.

Kiežby bolo vo mne
všetko jedine „áno“, po-
dobne, ako bolo v Ježišovi
Kristovi.     – jg –

„A koho nenašli zapísaného
v knihe života, bol zvrhnutý do

ohnivého jazera.“
Zjv 20, 15

KNIHA KNIHA KNIHA KNIHA KNIHA ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA
Sir 1,1-10; Ž 93; Mk 9,14-29 6.45

11.30
Náš Pán kraľuje, oslavujme ho. 17.00

Sir 2,1-13; Ž 37; Mk 9,30-37 6.45

11.30

17.00
Sir 4,12-22; Ž 119; Mk 9,38-40 6.45

11.30

17.00
Sir 5,1-10; Ž 1; Mk 9,41-50 6.45 kňazské rekolekcie

11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

6.45
Sir 6,5-17; Ž 119; Mk 10,1-12 11.30

18.00
Sir 17,1-13; Ž 103; Mk 10,13-16 6.40

Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti 

voči tým, čo sa ho boja.
18.00

7.30

9.00

10.30 krst

15.00 vešpery
Oz 2,16b.17b.21-22; Ž103; 2Kor 3,1b-6; Mk 2,18-22 18.00

Pánovi zver svoje cesty, on sa už 

postará.

Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú 

tvoj zákon, Pane.

Blažený človek, čo v Pána skladá 

dôveru.

8. nedeľa v období cez rok

so     
1. 3.

ne     
2. 3.

pi     
28. 2. Priveď ma, Pane, na chodník   svojich 

príkazov.

po     
24. 2.

ut     
25. 2.

st     
26. 2.

št     
27. 2.
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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

2.3.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M.  Ščerbej R. Černáková M. Sakáčová M. Žiaranová

2. čítanie A. Zapotoková P. Urban D. Kassay J. Kucharčík

prosby M. Čierna B. Šimková K. Kassayová

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach v nedeľu 2. 3. budú o 14.00 hod. vešpery.

SVÄTCI TÝZ¡ DÒA
24. FEBRUÁR – SV. MONTANUS,
LUCIUS A SPOLOČNÍCI

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00  – Ústav Ne o 11.00

Kasárne Ne o 11.00

ontanus a Lucius, ako aj ich
spoločníci patrili medzi kňa-
zov v Kartágu v severnej Afri-

ke. Pôsobili ako diakoni v užšom o-
kruhu mesta. Prislúchala im služba
pri oltári, pri slávení eucharistickej
obete.

V lete 258 cisár Valerián vydal
edikt na prenasledovanie kresťanov,
ktorý odsudzuje na smrť biskupov,
kňazov a diakonov, ak odmietnu obe-
tovať pohanským bohom. Začiatkom
r. 259 boli uväznení a umučení v
postupných vlnách klerici, jednodu-
chí veriaci a aj katechumeni.

Vonkajší podnet na uväznenie
množstva kresťanov dala vzbura ľu-
du v Kartágu, namierená proti úra-
dujúcemu prokonzulovi Galériovi Ma-
ximovi. Neznámi bojovníci za slobo-
du vyvolali revoltu. Prokonzul nehľadal
vinníkov, ale stíhal kresťanov.

To viedlo k uväzneniu diakonov
Montana, Lucia, Juliána a Flaviána
spolu s niekoľkými laikmi. Trestné
konanie sa preťahovalo celé mesia-
ce. Na jar 259 sa začalo pojed-
návanie. Uväznených trápili hladom
a smädom. Jedného dňa sa podarilo
dostať do hladomorne subdiakonovi
Hereniánovi a katechumenovi Janu-
áriovi. Doniesli hladujúcim „nepomi-
nuteľný pokrm“ Pánovho tela.

Po viacmesačnom väznení určili
nové súdne pojednávanie. Všetci ob-
žalovaní zložili vyznanie viery. Nik
nezaprel Ježiša Krista. Preto ich od-
súdili na smrť. Popravili ich, len Fla-
viána až do ďalšieho vyšetrovania
znovu odviedli do väzenia. O tri dni
aj jeho odsúdili na smrť a popravili.
Stalo sa to v Kartágu 25. mája 260.

– rm –

OZNAMY

1. V zmysle zá-
kona 366/99
môže každá
fyzická osoba
odovzdať 1% zo svojej celoročnej da-
ne, ktorá sa odvádza štátu, inej záko-
nom určenej inštitúcii. Našim veria-
cim ponúkame možnosť toto 1% dane
odviesť charitnému domu vo Vojči-
ciach. Adresa:
Občianske združenie
Teresa Benedicta
Milhostov 20,  075 01 Trebišov
IČO: 31313680
č. účtu: 20186834/6500

2. Stretnutie kresťanských dô-
chodcov bude v stredu 26.2.2003
o 13. hod. v klube na Kapušian-
skej ulici.

O SEDLIAKOVI A KOÒOVI

Jedna čínska legenda hovorí o
starom sedliakovi a jeho starom ko-
ňovi, ktorý mu jedného dňa ušiel do
hôr. Keď susedia s ním súcitili, sed-
liak odpovedal:„Ani neviem, či je to
smola, alebo šťastie.“

Po týždni sa starý kôň vrátil s ce-
lým stádom divých koní. Tentoraz
susedia sedliakovi gratulovali, ale
on tvrdil to isté:„Ani neviem, či je to
smola, alebo šťastie.“

Keď sa sedliakov syn snažil osed-
lať jedného z koní, spadol a zlomil
si nohu. Všetci to pokladali za veľké
nešťastie. Iba sedliak opakoval svo-
je:„Ani neviem, či je to smola, alebo
šťastie.“

Po niekoľkých týždňoch do dediny
pritiahla veľká armáda a povolávala
všetkých mládencov schopných vo-
jenskej služby. Keď komisia uvidela
toho so zlomenou nohou, nechala
ho na pokoji. Bolo to šťastie, alebo
smola? Kto to môže vedieť?


