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Nedeľa 15. februára 2004
6. nedeľa v období cez rok

eď počúvame evanjelium, vie-
me, že sa tu nehovorí o iných
ľuďoch, ale o nás. My sme chu-

dobní, hladujúci, plačúci – alebo sme
boháči, nasýtení a smejúci sa…

V materiálnej oblasti sme niektorí
chudobnejší, iní bohatší. Ale každý
máme možnosť v starostlivosti o sú-
časnosť či budúc-
nosť, svoju alebo
svojej rodiny, pri-
jať Božiu výzvu, žiť
blahoslavenstvo
chudobných. Na
druhej strane sa
zároveň môžeme
dať zotročiť usta-
rostenosťou a zá-
vislosťou. Pán Ježiš však hovorí:
„Nebuď ustarostený o zajtrajšok,
každý deň má dosť svojho trápenia.“
A dodáva: „Či váš nebeský Otec ne-
vie, čo potrebujete?“ Tu má príleži-
tosť každý, kto uveril Kristovi, stret-
núť sa s jeho starostlivosťou. Svätý
Ján Bosko opisoval svojim chlapcom
na takomto príklade: „Pozrite sa na
vtáčika, ktorý sedí na konári. Aj keď
sa konár zatrasie, aj keď sa zlomí,
vtáčik vie, že má krídla.“ Tak je to

s veriacim človekom. Aj keď sa
otrasie jeho istota, materiálna alebo
duchovná, keď sa konár aj zlomí, aj
vtedy má krídla viery, ktoré ho v ta-
kýchto chvíľach nesú

Skutočne veľkým nebezpečenst-
vom pre kresťanov dnes nie je ani
tak ateizmus alebo sekty, ale veľkým

nebezpečenstvom
je, že práve v kulti-
vovaných a rozvi-
nutých krajinách si
človek až príliš
ľahko môže mys-
lieť, že veci zariadi
tak, aby bol (on
sám, jeho farnosť,
Cirkev) natoľko

schopný a natoľko bohatý, sýty, pote-
šený a zabezpečený, že od Boha
nebude musieť už nič chcieť. Že sa
tým od Boha vzdiali, je jasné, ale že
si to pritom ani nevšimne, je priamo
tragické.

A tak je dobré si uvedomiť, že
závislosť na Bohu, spoliehanie sa na
neho, nie je programom len pre doby
nepriazne, ale je to základný kres-
ťanský program pre každú dobu.

– jg –

ZÁSTUPY IDÚ ZA JEZ¡IŠOM

TÁZKOU, V AKEJ FORME sa po-
dáva Božie zjavenie sa zaoberá ka-
tolícka cirkev celé stáročia. Ak-

tuálnejšou sa táto otázka stala najmä po
Tridentskom koncile, keď bolo treba za-
ujať stanovisko k Lutherovmu postoju,
keď voči katolíckej Tradícii postavil sola
Scriptura (lat. = iba Písmo), výraz, ktorým
sa označuje názor zastávaný protestant-
mi, že Božie zjavenie je obsiahnuté iba
vo Svätom písme. Písmo malo byť zbave-
né násilného kresťanského výkladu a
stať sa len vykladateľom seba samého.
Tradícia a ani Učiteľský úrad už nemali
stáť rovnocenne vedľa Písma.

Tradícia pochádza z latinského slova
traditio – podanie. V biblickej terminoló-
gii sa takto označuje úst-
ne podanie biblického
materiálu na rozdiel od
jeho neskôr ustálenej for-
my v kanonických kni-
hách Starého a Nového
zákona. Z hľadiska obsa-
hu termín tradícia označu-
je náboženské posolstvo
alebo odkaz, ktoré pre-
chádzajú z pokolenia na
pokolenie v životnej pra-
xi alebo písomnej forme. V tomto zmysle
sa vzhľadom na Starý zákon hovorí
napr. o tradíciách patriarchov, o tra-
díciách Dávidovej dynastie, o prorockej,
kultovej, exilovej tradícii. Pri štúdiu No-
vého zákona sa často hovorí o prvotnej
tradícii Cirkvi ap.

Treba zdôrazniť, že aj pre Trident
nestáli Tradícia a Učiteľský úrad nad
Písmom, avšak Kristovo evanjelium je
prístupné veriacemu kresťanovi len pri
sprostredkovaní Tradície. Čistota evan-
jelia má byť v Cirkvi zachovaná. Ježiš
Kristus prikázal ohlasovať evanjelium
všetkému stvoreniu ako prameň akejkoľ-
vek spasiteľnej pravdy a mravného po-
riadku (Mk 16, 15). Posvätná synoda
„sleduje, že táto pravda a poriadok sú
obsiahnuté vo svätých knihách a nepísa-

ných tradíciách, ktoré
prijali apoštoli z úst Krista
alebo ktoré sa k nám do-
stali od apoštolov z vnuk-
nutia Ducha Svätého, podá-
vané takmer z ruky do ruky“ (Tri-
dentský koncil, Decretum de libris sacris
et traditionibus recipiendis, Sessio IV, 8.
april 1546) I. vatikánsky koncil v dog-
matickej konštitúcii „Dei Filius“ III. z 24.
apríla 1870 doslovne prebral formulácie
Tridentu o vzťahu Písma a Tradície.

Vzájomný súvis medzi Tradíciou a
Svätým písmom je pre nás jasne vyme-
dzený v dogmatickej konštitúcii II. vati-
kánskeho koncilu o Božom zjavení – Dei
Verbum. Sväté písmo je slovo Božie, keď-

že bolo napísané z vnuk-
nutia Ducha Svätého;
posvätná tradícia zasa
Božie slovo, ktoré Kris-
tus, Pán, a Duch Svätý
zveril Apoštolom, ne-
porušene odovzdáva ich
nástupcom, aby ho, os-
vietení Duchom pravdy,
svojou kazateľskou čin-
nosťou verne zachováva-
li, vysvetľovali a šírili. A

preto Cirkev nečerpá istotu o všetkom,
čo bolo zjavené, len zo Svätého písma.
Práve preto treba jedno i druhé prijímať
a rešpektovať s rovnakou nábožnou úctou
(DV č. 9). Je tu zvlášť vyzdvihnutá úloha
Tradície. Pripomína sa obrovská úloha
cirkevných otcov ako ranných svedkov
kresťanskej Tradície. Ďalej sa hovorí, že
Cirkev mohla posudzovať kánon svätých
kníh len prostredníctvom Tradície. To
má slúžiť aj ako argument pri ekumenic-
kom dialógu voči všetkým, ktorí neob-
medzene rozprávajú o Písme ako jedi-
nom prameni Zjavenia. Tradícia nie je
úplne nezávislá na Písme, ale práve po-
ukazuje na Písmo a posilňuje jeho au-
toritu. Nech sa pre nás Písmo spojené
s Tradíciou stane omladzujúcou silou
pre náš náboženský život.  – bl –

„Posvätná tradícia a Písmo sväté
sú teda vo vzájomnom úzkom
súvise a spojení. Veď obe vyvie-
rajú z toho istého božského pra-
meňa, určitým spôsobom splýva-
jú v jedno a smerujú k tomu is-
tému cieľu.“     Dei Verbum 9

TRADÍCIA ATRADÍCIA ATRADÍCIA ATRADÍCIA ATRADÍCIA A
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Sväté omše – kaplnky

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 8.00 9.00

Z.Hradište 17.00 10.30

22.2.2004 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus Z. Lešková J. Karniš B. Dinisová

žalmy J. Obrin

2. čítanie K. Balintová V. Leško A. Potocká M. Švagrovská

prosby H. Magurová M. Kužmová N. Tomková
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Adorácia bude vo štvrtok, začiatok po sv. omši o 11.30, záver po večernej sv. omši.
Vo Vojčiciach budú v nedeľu 22. 2. o 14.00 vešpery.
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ieDEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Jak 1,1-11; Ž 119; Mk 8,11-13 6.45

11.30 † Vladimír

18.00 † Jozef

7 sv.zakl.reh. Služobníkov P. Márie 6.45
Jak 1,12-18; Ž 94; Mk 8,14-21 11.30 †  Ján, Mária

Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš. 18.00 †  Michal

Jak 1,19-27; Ž 15; Mk 8,22-26 6.45

11.30 †  Imrich

18.00 †  Jozef

Jak 2,1-9; Ž 34; Mk 8,27-33 6.45

11.30 †  Anežka

18.00 †  Andrej Slaninka, Andrej Kováč

6.45
Jak 2,14-24.26; Ž 112; Mk 8,34-9,1 11.30 †  Ľudovít

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. 18.00 †  Peter Švehla

Sv. Petra Damianiho, bs. uč. 6.40 †  Ján 

Jak 3,1-10; Ž 12; Mk 9,2-13

Pane, ty nás zachováš a ochrániš. 18.00 ¤ Katka a Milan

7.30 ¤ Alžbeta

9.00

10.30 ¤ Mária s rod.

15.00 vešpery
1Sam 26,2.7-23; Ž 103;1Kor 15,45-49;Lk 6,27-38 18.00 ¤ Renáta, Milan Lukáš s rod.

So     
21. 2.

Stredoeurópske katolícke dni 

Chorvátsko

7. nedeľa v období cez rok      
Ne     

22. 2.

Pane, kto môže nájsť odpočinok na tvojom 

svätom vrchu?

Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie, Pane, 

a budem žiť.

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.

Pi     
20. 2.

Po     
16. 2.

Ut     
17. 2.

St     
18. 2.

Št     
19. 2. 
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Nemocnica Po, St, Pi o 16.00 a Ne o 16.30  – Ústav Ut, Št, So o 11.00

VÝSLEDKY VOLIEB DO FARSKEJ
PASTORAČNEJ A EKONOMICKEJ
RADY, KTORÉ SA KONALI V NAŠEJ
FARNOSTI OD 18.1. DO
1. 2. 2004

1. V stredu o 17.15 bude stretnutie
prvoprijímajúcich detí – skupina p.
kaplána Kappana.

2. Na budúcu nedeľu bude zbierka
na farské potreby.

3. Pozývam všetkých členov MZ na
stretnutie, ktoré sa uskutoční
22. 2. 2004 po vešperách v kostole.
T. Flaugnattiová

4. Bohuznáma venovala 1000 Sk na
farské potreby.

5. V dnešnú nedeľu 15. 2. 2004
o 17.00 hod. v MsKS bude diva-
delné predstavenie hry C. Goldo-
niho Grobiani, na ktoré srdečne
pozývajú členovia Divadla „G“
v Trebišove.

OZNAMY

Pre malý počet hlasov sa voľby
predĺžili na z pôvodného termínu
jedného týždňa na dva týždne. Dňa
2. 2. 2004 bola urna otvorená a boli
spočítané hlasy.

Celkom bolo vhodených 325 hla-
sov. Najviac hlasov získali: Juraj
Bumbera: 58, Ľubomír Bajus: 28,
Peter Lörinc: 24, Anton Repko: 21,
Pavol Urban: 15, Štefan Voloch: 14,
Michal Toma: 14, Marián Danko: 14,
Čierny: 13, Božena Lešová: 10, V. Ďu-
rista: 10. 3–9 hlasov získali: Hudá-
ček, Iľko, Moroz, Ferčák, Baňacký,
Kolodi, Kucharčík, Ižo. Albičúk, Šim-
ko, Majeský, Mikaz, Lobo, Heczei,
Czulba, Prezbruch, Šoltys, Poľacký,
Weiss, Zapotoka, Bereš. Zo žien ma-
li hlasy: Zbojovská, Čierna, Ďuristo-
vá, Krajčová, Raničová, Homindová,
Čižová, Balintová, Fraňová.

Ostatné mená z hlasovacích líst-
kov (pre úplnosť): Karniš, Sovák, Že-
linská, Piliši, Šimková, Demčák, Ščer-
bej, Vajdová, Vachaľová, Žiaranová,
Klubert, Tiľko, Nykaza, Ranič, Kapitá-
nová, Krajčová, Kohút, Miľo, Bandoľa,
Gondoľ, Popovcová, Hvozdovič, Miľo,
Birová, Sováková, Hrindová, Gondoľo-
vá, Leviczká, Flaugnattiová.

Z tých, ktorých mali najviac hla-
sov, som oslovil všetkých. Okrem p.
Tomu ostatní prijali ponuku byť člen-
mi Farskej rady. To znamená: Bajus,
Bumbera, Čierny, Danko, Ďurista,
Lešová, Lörinc, Urban a Voloch. Z
ostatných prijal ponuku byť členom
farskej rady pán Michal Iľko.

V najbližšom vhodnom čase bude
pri sv. omši ich uvedenie do úradu a
zložia sľub. Ďakujem všetkým, ktorí
ste seriózne a zodpovedne pristúpili
k tejto voľbe.         dekan

MANŽELSKÝ PÁR sa rozhodne na
chvíľu uniknúť tuhej zime a stráviť

týždeň na juhu pri mori. Z pracovných
dôvodov sa stane, že manželka môže
odletieť až o deň neskôr. Manžel odletí
podľa plánu. Po príchode sa ubytuje
v hotelovej izbe, vytiahne svoj laptop
a ihneď posiela mail svojej manželke.

Pritrafí sa mu však hlúpa chyba a pri
zadávaní e-mailovej adresy vynechá
jedno písmeno, a mail sa tak dostane
do e-mailovej schránky istej vdovy,
ktorá práve odprevadila svojho muža do
hrobu. Vdova si práve prezerá v počíta-
či poštu, či jej neprišli nejaké sús-
trastné vyjadrenia od priateľov alebo
známych…

Vo chvíli, keď jej syn vstúpi do izby,
žena už leží v bezvedomí na zemi. Zrak
mu padne na monitor počítača, kde číta:
Komu: Mojej opustenej manželke
Od: Tvojho muža, ktorý odišiel skôr
Vec: Dorazil som
Najdrahšia, práve som v poriadku
došiel. Už som sa tu celkom zabýval
a vidím, že je všetko pripravené na
Tvoj zajtrajší príchod. Želám Ti
šťastnú cestu a čakám ťa.
Ľúbim ťa, Tvoj manžel.
P.S. Tu dole je čertovsky horúco!!!
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