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TÉMA, KTORÁ REZONUJE dejina-
mi ľudstva, nad ktorou sa zamýšľa
snáď každá generácia. Aký je teda

zmysel lásky? Kristove slová, ktoré nám
sprostredkoval evanjelista Ján, sú mož-
no pre mnohých ťažko pochopiteľné. Čo
nám teda chcel Ježiš povedať? Predo-
všetkým nám oznamuje, že život dosahu-
je svoj zmysel a svoju plnosť, keď ho
odovzdávame ako dar.

Musíme si totiž uve-
domiť, že pre človeka
nie je najpodstatnejší je-
ho vzťah k svetu, ale
k druhým ľuďom, alebo
povedané slovami Mar-
tina Bubera, nie je to os
Ja-Ono, ale Ja-Ty.

Francúzsky filozof
Jean Lacroix uvádza:
„Človek je stvorený tak,
že sa nemôže povzniesť
a rozvinúť inakšie než
skrze lásku, a milovať
pravú lásku môže len
mimo seba samého… Láska k sebe a láska
k druhému sa navzájom podmieňujú:
nenávisť k sebe ide vždy ruka v ruke s
neschopnosťou vystúpiť zo seba. Taký je
teda zmysel lásky: je to jediná ľudská
skúsenosť, ktorá človeku dovoľuje jasne
pochopiť v duchovnom živote harmóniu
medzi jedným a mnohým.“

Milovať neznamená hľadieť vzájomne
jeden na druhého, ale spoločne hľadieť
na to isté, kráčať jedným smerom. Tak
ako bytostným cieľom človeka je láska,
tak cieľom lásky je človeka vytvárať.

V piesni The Meaning Of Love (Výz-
nam/zmysel lásky) od skupiny Depeche
Mode sa spieva: „Viac než stovky kníh

„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí
svoj život za svojich priateľov.“

Jn 15, 13
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som prečítal, láska sa spomínala v nich
tisíckrát, napriek miestam, ktoré som videl,
nie je mi to dostatočne jasné, neprišiel som
na zmysel lásky, zapísal som si všetky
poznatky, strávil večer pozeraním TV, stále
nemôžem isto povedať viem, že tento pocit
prichádza zhora. Lenže čo je zmyslom,
zmyslom lásky? Zmysel lásky, povedz mi,
zmysel lásky....“ Autor piesne tu hľadá
zmysel lásky, ale ju nenachádza. Prečo?
Hľadal správne?

Zmysel pravej lásky nespočíva v tom,
že si určitú bytosť podriadime, ale na-
opak, že ju povýšime. Nie je ľahké to
pochopiť, dokonca ani taký veľký filozof
ako bol J. P. Sartre to nepochopil, keď

považoval zmysel lásky
skôr za vlastníctvo ako
vyvýšenie.

Pieseň piesní katego-
ricky odmieta akékoľvek
podmieňovanie lásky
majetkom, či vlastníc-
tvom: „Lebo láska je
mocná ako smrť a vášeň
lásky tvrdá ako podsve-
tie. Jej páľa – to ohňa plá-
poly, jej plamene, to
Jahveho je žiar. Ani veľké
vody lásku neuhasia, ani
rieky ju neodplavia. A
keby človek za lásku

chcel dať všetky bohatstvá svojho domu,
len by sa opovrhlo ním.“ (Pies 8, 6-7)

Milovať znamená vlastne byť s druhým
zajedno v jeho rozdielnosti a skrze ňu a
čím sme mu bližšie, tým viac chcieť ho
takého, aký je; milovať znamená vytvárať
jednotu, ktorá nielen znáša rozdielnosť
ľudských bytostí, ale dokonca ju
vyžaduje.

Nie je jednoduché pochopiť zmysel
lásky. Autor spomínanej piesne ju
nenašiel, lebo nepochopil, že „Boh je
láska“. Nepochopil, že Ježiš Kristus sa z
lásky k nám obetoval na kríži,
a tak nám ukázal pravý zmysel lásky.

– bl –
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VŠETCI MÁME RADI ŠEPOT?
Šepotom sa dá niečo povedať
tak, aby iní nepočuli. Šepkajú

si malé dievčatá, keď si zverujú svoje
„milé tajomstvá“, šepkajú si ľudia,
keď počujú nejakú zaujímavú story.

Mňa však prekvapilo, že si šepkajú
aj naše kostolné lavice. Pred skoro
každou omšou si šepkajú o mest-
ských i osobných klebetách: Šušu,
šušu, šušu... Ale ono to nie je až
také zlé, lebo to nie každá časť lavice
šepká. Niektoré časti lavíc sú totiž
ticho, sústredne sa pripravujú na za-
čatie sv. omše. Sústredene a v mod-
litbe, a tak ich šušu-šušu iných lavíc
riadne vyrušuje. Už je často len pár
minút do začiatku „zázraku sv.
omše“, ale šepot lavíc neutícha. Ba
naopak, často ešte rastie: Šepká

lavica lavici: „Pozri, kto si tam sadá,
veď to je tá, počula si o nej? Nezdá
sa ti, že voľajako pribrala? A pozri na

tú ako sa poobliekala? A
kto to má dnes omšu?
Príde dekan? Alebo nejaký
kaplán?“ Šušu-šušu pokra-
čuje. Nemé lavice sú po-
horšené, nemôžu sa sú-
strediť, boja sa však ozvať
a upozorniť, že je čas na ti-
cho, na silencio. Tie iné la-
vice majú totiž podrezanej-

ší jazyk, a tak si to tie nemé uvedo-
mujú. Uvedomujú si aj to, že keby sa
ozvali, možno by o týždeň už šušu-
šušu bolo aj o nich. A tak sú radšej
ticho, modlia sa a dávajú Bohu svoje
vnútro, možno plné bolesti, možno
radosti, ale sú ticho. Šepot týchto
lavíc nepočuť.

Kto vie, dokedy by takýto šepot po-
kračoval. Našťastie šepot a slová
preruší zvonček, spev a hra na orga-
ne. Až vtedy si mnohé lavice vy-
dýchnu, veď šušu-šušu lavíc pres-
talo.

Záver: Kostol je posvätné miesto,
nie ulica. Kostol je miesto modlitby,
nie priestor na klebety. Šušu-šušu
do kostola nepatrí, je to hriech po-
horšenie a neúcta k Bohu.

Z vašich postrehov – dekan

ŠEPOTŠEPOTŠEPOTŠEPOTŠEPOT
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 19.00 19.00 19.00 7.00 9.00

Vojčice, charita 15.30 9.00
Zempl. Hradište 19.00 19.00 19.00 10.30

Nový Ruskov 19.00 9.00

Rómska osada 17.00

nemocnica 16.00 16.00 16.00 16.00
ústav 11.00 11.00 11.00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6.30
Sk 14,5-18; Ž 118; Jn 14,21-26 11.30 ¤ Angela

Nie nás, Pane, osláv, ale svoje meno. 18.00 † Mária

6.30
Sk 14, 19-28; Ž 145; Jn 14,27-31a 11.30 † Štefan

Velebíme ťa, Pane, pre tvoju slávu. 18.00 † Ján, Mária

6.30
Sk 15,1-6; Ž 122, Jn 15,1-8 11.30 ¤ Mária

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 18.00 † Milan

6.30
Sk 15,7-21; Ž 96; Jn 15,9-11 11.30 † Oľga

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. 18.00 ¤ Oľga

6.30
Sk 15,22-31; Ž 57; Jn 15,12-17 11.30 ¤ Jozef

Budem ťa, Pane, velebiť medzi národmi. 18.00
Sv. Nerea a Achila,mč., Sv. Pankráca,mč. 6.30 ¤ kňaz Peter

Sk 16,1-10; Ž 100; Jn 15,18-21

Boh je náš Pán a my sme jeho ľud. 18.00 † Pavel

7.30 ¤ Božena

9.00 ¤ Žofia

10.30
Sk 15,1-2.22-29; Ž 67; Zjv 21,10-14.22-23; Jn14,23-29 17.30 poklona

18.00 ¤ víť.Nepoškv.Srdca PM
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13.5.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová A. Potocká I. Mihaľová

žalm M. Borošová

2. čítanie Ľ. Bajus deti R. Vaníková Z. Lešková

prosby P. Sovák M. Ruttkayová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

  S  S  S  S  SOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Marek Dandár a Viktória Orosová

Ohlasujú sa druhýkrát:
Rastislav Lipták a Melinda Vargová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

1. Zbierka na seminár bola vo výške
10 250 Sk. Pán Boh zaplať!

2. Na charitu venoval bohuznámy
1000, na kostolné potreby 500 Sk.

3. Stretnutie kresťanských seniorov
bude v stredu 9.5.2007 o 15. hod.
v MsKS.

4. Májová pobožnosť v Trebišove:
Májové litánie k Panne Márii spie-
vame takto:
Obed cca 10 minút pred sv. om-
šou, predmodlieva sa kantorka.
Večer o 17.55 hod. Potom začína
sv. omša, nie je spojená s litánia-
mi, začína a ukončuje kňaz. Po po-
božnosti spievame omšovú pieseň.
Vojčice: Začíname o 19.00 hod. Po
skončení litánií spievame omšovú
pieseň.

5. Poďakovanie: Maroš Vojtko, hlav-
ný koordinátor celoslovenského
mariánskeho hnutia, ktoré u nás
v Trebišove malo svoje trojdňové
stretnutie, vyjadruje svoju vďaku
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spô-
sobom pričinili o úspešný priebeh
tohto stretnutia.

6. 1. sv. prijímanie:
Už o dva týždne začínajú v našej
farnosti slávnosti 1. sv. prijímania.
Začína skupina pána kaplána
Marcela a učiteľky Moniky. Preto
ich skupina bude mať nácvik 7. 5.
2007. Stretnutie začína 17.15 hod.

7. Kazetu alebo DVD z konsekrácie
kostola v Trebišove si môžete
objednať v sakristii (cena 300 Sk).

8. V pondelok 7. mája o 16.00 hod.
pozývame všetky deti našej far-
nosti na otvorenie opekačkovej
sezóny. Prineste si chlebík a špe-
káčiky, pitie a oheň zabezpečíme.

9. Na Misijnú púť detí do Levoče sa
odchádza 12. mája 2007, v sobotu,
o 7.30 hod. Deti, rodičia aj animá-
tori sa stretnú o 7.15 pred kos-
tolom. Poslední záujemcovia sa
môžu nahlásiť po večernej sv.

OZNAMY

V sobotu 28.4.2007 si svia-
tosť manželstva vyslúžili:
Michal Kováč a Zuzana Roš-

ková. Na spoločnej ceste životom im
prajeme veľa Božieho požehnania.

omši v pondelok 7.5.2007. Účast-
nícky poplatok je 20 Sk na dieťa.
Cestovné je 100 Sk na osobu.
Predpokladaný návrat do Trebišova
je 19.00.

10. Folkový večer »V pivnici«.
Dňa 11.5.2007 o 19.30 hod.
vystúpi skupina HUPS v budove
Rím.kat. farského úradu v Tre-
bišove (vchod z boku). Vstupné 40
Sk, tombola, bufet. Srdečne pozý-
vame.
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