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Resp.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.
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DO NÁŠHO ŽIVOTA sa neraz
vkradne pýcha, aj keď si to
často neuvedomujeme a nechce-

me pripustiť. Vieme, že pýcha je príči-
nou všetkých hriechov.

Čo je pýcha? Sv. Tomáš hovorí, že je
to nezriadená žiadosť po vlastnom vyni-
kaní. Pyšný človek pozerá na seba ako
na nejaké božstvo a chce vyniknúť za
každých okolností, či už ako osoba alebo
svojimi činmi. Chce byť stredobodom
pozornosti, vynucuje si úctu, ktorá mu
neprináleží.

Najzávažnejšie je, že pyšný človek
zabúda na Boha, prestáva si uvedomo-
vať, že k nemu majú smerovať naše
myšlienky a každý náš čin. Chce byť
sebestačný a nezávislý od Boha.

Pyšný sa vynáša nad seba, nad svoje
sily a schopnosti, ktoré dostal od Pána
Boha, preto súčasne pohŕda Bohom, aj
keď človek má byť podriadený Bohu,
jeho zákonom. Ak niekto výslovne po-
hŕda Bohom, teda odopiera podrobiť sa
mu len preto, aby jeho pýcha neutrpela,
ťažko hreší.

Pýcha sa prejavuje, ak si niekto mys-
lí, že všetko, čo má, má od seba a nie od
Pána Boha, alebo aspoň tak koná, akoby
mal všetko od seba. Aj keď uznáva, že to
dostal od Boha, myslí si, že pre vlastné
zásluhy. Tiež si privlastňuje nejaké
vlastnosti či výsady, ktoré vôbec nemá.
A napokon, často sa stáva, že aj keď už
vyniká nad ostatnými, začne nimi po-
hŕdať, ponižovať ich, aby sám vynikol.

Z pýchy pochádzajú niektoré neresti:
opovážlivosť, ctižiadosť a márna sláva.
Prejavom pýchy je arogancia, nadutosť,
povýšenosť, egocentrizmus, narcizmus,
drzosť, domýšľavosť a márnivosť. Tieto

PÝCHAPÝCHAPÝCHAPÝCHAPÝCHA
formy správania sú odporné
a málokto sa pre ne dobro-
voľne rozhodne.

Zákernosť pýchy je v tom,
že nie sme si vedomí jej preja-
vov. A keď nás na ňu niekto iný upo-
zorní, nepriznáme si to, pretože by sme
sa museli pokoriť. Prejavy pýchy vidíme
skôr na inom človeku ako na sebe sa-
mom. Hodnotami dneška sú bohatstvo,
moc, spoločenské postavenie, telesná
príťažlivosť a inteligencia. Tomáš Akvin-
ský k tomu poznamenáva, že človek,
ktorý vlastní viac z hore uvedených
vlastností ako iní, si začne namýšľať, že
má špeciálne privilégiá a že sa nemusí
správať k iným s úctou a empatiou.
Privádza sa do stavu, keď pohŕda ľud-
skou slabosťou a voči potrebám iných sa
správa ľahostajne. Jeho arogancia ho
vedie k neetickému alebo protizákonné-
mu správaniu. Mnohí pyšní ľudia si na-
mýšľajú, že pre nich neplatí žiaden zá-
kon. Tento stav nie je beznádejný. Zme-
na pyšného človeka je istým zázrakom.
Stáva sa, že taký človek príde o to, na čo
sa spoliehal, alebo že zažije nejakú poko-
rujúcu skúsenosť, ktorá ho privedie k ro-
zumu, a on si začne uvedomovať svoju ob-
medzenosť a vrodenú ľudskú slabosť.

Pýchu dokáže odstrániť len pokora.
Dnes má veľa ľudí problémy so sebaúc-
tou a sebavedomím, a tak mnohé psy-
chologické alebo duchovné programy ich
učia vhodnému sebavedomiu a pozitív-
nemu zmýšľaniu o sebe. Môže byť tradič-
né odsudzovanie pýchy a presadzovanie
pokory zmierené s dnešným presadzova-
ním silného sebavedomia a snahami
o odstraňovanie pocitov menejcennosti?
Pýcha a silné sebavedomie sú dve od-
lišné veci. Kto má silné sebavedomie
nemusí byť pyšný; môže byť pokorný bez
toho, že by mal pocit menejcennosti.
Silné sebavedomie je často nevyhnutnou
podmienkou k pokore. Kto hreší pýchou
vlastne trpí na pocit menejcennosti.
Pokora a pýcha – kde som ja? – bl –

VIETOR DVERE OTVÁRA, klope.
Kto to klope? Ach, veď to môj
Boh! Klope, chce prísť so svo-

jím Duchom. Klope na dvere srdca
človeka, len človek neotvára a pýta sa
s nedôverou: Kto je tam?

Viem, že je to Boh. Napriek tomu
sa pýtam. Chcem sa uistiť a potvrdiť
si to? Či si to Ty, Pane? Prečo teraz?
Nemôžeš neskôr?

Milovaní! Sme
stále ubehaní, po-
norení do tohto
sveta cez mnohé
povinnosti, záuj-
my a prácu. Ani si
neuvedomujeme,
ako strácame seba
samých, ani si ne-
uvedomujeme, že
v tom zhone ne-
nájdeme to, čo je
pre život človeka najcennejšie. Zabú-
dame na to, že je potrebné prichádzať
k živému prameňu, ktorým je Boh.
Prísť a povedať mu, čo nás bolí, čo
ruší náš spánok. Zabúdame na to, že
v kútiku srdca má ostať zakotvené
vyznanie: Ach, veď ty si môj Pán. On,
ak sa otvoríme, prichádza so svojou
mocou Ducha Svätého. My sme sved-
kami tohto príchodu sľúbeného Daru.
Nepotrebujeme Boha?

V zhone zabúdame, že je vedľa nás
blízky človek, muž, žena, deti, matka,
otec… Prečo je tomu tak, že na
všetko zabúdame? Možno preto, lebo
sa bojíme tak, ako apoštoli. Bojíme
sa reakcie ľudí: Čo len povedia, keď
ma uvidia aj cez týždeň v kostole?!
Čo si len pomyslia, keď ma budú
počuť pekne rozprávať, bez vulgariz-

mov… Koľko ta-
kých „čo si len
pomyslia,“ exis-
tuje? A tak sa
zatvárame do
svojho vnútra,
a tak schovávame
svoju vieru,
v skrytosti vyz-
návame pravdu
o sebe a Bohu.

Ale Ježiš
predsa chce, aby

sme sa nebáli. Nebáli sa jeho Lásky,
ale aby sme žili tento rozmer. Preto
je tu Duch Svätý. Chce nám dať
silu, aby sme každému povedali: Pán
je Ježiš!

Nie, nemôžeme sa báť jeho Lásky!
Nie, nemôžeme sa báť viery!
Nie, nemôžeme sa báť seba sa-

mých!
Spolu teraz volajme: Príď, Duchu

Svätý, zapáľ vo mne oheň lásky.     n

„Boh pyšným odporuje, ale pokorným
dáva milosť“ (Jak 4, 6).

NÁS MENÍNÁS MENÍNÁS MENÍNÁS MENÍNÁS MENÍ
Jozef Dronzek, dekan
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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
Zempl. Hradište 19.00 10.30

Nový Ruskov 19.00 7.30 9.00

Rómska osada 17.00

nemocnica 16.00 16.00 16.00
ústav 11.00 11.00 11.00

L
eg

en
d
a
: 

  
† 

ú
m

ys
el

 z
a
 z

os
n

u
lý

ch
, 

¤
 ú

m
ys

el
 z

a
 z

d
ra

vi
e 

a
 B

ož
ie

 p
ož

eh
n

a
n

ie

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Svätodušný pondelok 6.30
Gal 5,16-17.22-23a.24-25; Ž117; Jn 14,23-26 11.30 † Michal,Katarína,Anna

Budete mi svedkami až po samý kraj zeme. 18.00 † Anton, Michal,  Mária

6.30
Sir 35,1-16; Ž50; Mk 10,28-31 11.30 † Štefan, Ján, Mária

Obetuj Bohu obetu chvály. 18.00 † Ján

6.30
Sir 36,1-2a.5-6.13-19; Ž79;Mk 10,32-45 11.30 † Ján, Ján

Ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva. 18.00 † rod.Malvíny a Martina

6.30
Sir 42,15-26; Ž 33; Mk 10,46-52 11.30 ¤ kňaz Ján

Pánovým slovom povstali nebesia. 18.00 † Ján, Juraj, Mária

Sv. Justína, mč. 6.30
Sir 44,1.9-13; Ž 149; Mk 11,11-25 11.30 † mŕtvi členovia BSJ

Pán Boh miluje svoj ľud. 18.00

Sv. Marcelína a Petra, mč. fatimská sobota

Sir 51,17-27; Ž 19; Mk 11,27-33 6.30 † mŕtvi členovia Ruž.Br.

Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. 18.00 ¤ Dušan

7.30 † Mária, Ján

9.00 ¤ Veronika, Ján, Štefan

10.30 1. sv. prijímanie

Prís 8,22-31;Ž 8; Rim 5,1-5; Jn 16,12-15

18.00 † Anna, Ján, Jozef

Po         
28. 5.

Ut       
29. 5.

St         
30. 5.

9. nedeľa v období cez rok  – 
Najsvätejšej Trojice

Pi          
1. 6.

Št        
31. 5.

Ne      
3. 6. 

So       
2. 6.
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3.6.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus M. Ruttkayová Z. Lešková

žalm J. Babejová

2. čítanie K. Balintová deti M. Lörinčíková I. Mihaľová

prosby P. Sovák R. Vaníková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

V sobotu 19.5.2007 si sviatosť
manželstva vyslúžili: Rasti-
slav Lipták a Melinda Vargová.

Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.

V sobotu 19.5.2007 svia-
tosť krstu prijal Filip Novák.
Vítame ho v našom spoločen-
stve. Nech je rodičom na radosť a
svetu na osoh.

1. Dary na kostol a faru: Zo svadby
Lipták-Vargová venovali 500 Sk.
Rodičia prvoprijímajúcich detí zo
skupiny p. kaplána Marcela veno-
vali 2000 Sk. Srdečne Pán Boh
zaplať!

2. Zbierka na rádio Lumen a mas-
médiá bola vo výške 15.100 Sk.

3. V nedeľu, o týždeň, má posledná
skupina slávnosť 1. sv. prijímania.
Prosíme, aby ste rešpektovali po-
kyny usporiadateľov.

4. Pokyny pre deti a rodičov, skupina
p. dekana:
V pondelok stretnutie pri sv. omši,
nácvik na slávnosť začína o 17.00
hod. Podľa potreby sa dohodne ďal-
ší termín na nácvik. Prosíme, aby
na nácvik prišli obidvaja rodičia.
Prosíme rodičov a príbuzných, aby
si vykonali sv. zmierenia počas
týždňa.
Spoločná sv. zmierenia pre deti
bude v sobotu o 9.00 hod.
Zraz v nedeľu pred sv. omšou bu-
de na farskom dvore o 10.10 hod.

5. Sv. zmierenia počas týždňa (prvo-
piatkový týždeň):
Trebišov: pred každou sv. omšou
okrem piatku. Deti a mládež pozý-
vame k sv. zmierenia v utorok o
17.00 hod.
Vojčice: Pondelok od 18.00 hod

      Streda od 18.30 hod.
Ruskov: Štvrtok od 17.00 hod.
Hradište: Piatok od 18.30 hod.
Spovedanie chorých: Piatok od
8.00 hod.

6. Vyloženie sv. oltárnej bude na prvý
piatok.

7. Fatimská sobota
V sobotu budeme spolu sláviť fa-
timskú sobotu. Začíname o 6.30. K
modlitbe pred oltárom, teda k pred-
modlievaniu, pozývame tých, ktorí
sa chcú Bohu poďakovať za obsiah-
nuté milosti. Tí, ktorí sa chcete

  S  S  S  S  SOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Peter Tirpák a Janka Falatovičová

Jozef Godál a Monika Süčová
Ohlasujú sa druhýkrát:

Slavomír Seman a Lenka Gašparová
Ohlasujú sa prvýkrát:

Martin Jakub a Miroslava Majerčáková
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

predmodlievať, nahláste sa v sak-
ristii. (To platí aj pre Vojčice, aj
pre Ruskov).
Vojčice začínajú o 7.00 hod.
Ruskov o 7.30 hod.

8. Možno niektorí chcete dať odslúžiť
sv. omše na svoje úmysly. Ak vám
nevadí, že by neboli v našom
kostole, môžete prísť a nahlásiť v
sakristii. Je veľa kňazov, ktorí
nemajú intencie.

9. V dňoch 30.5 – 3.6.2007 sa budú
konať duchovné cvičenia formou
večeradla, tu v Trebišove. Cena
1500 Sk na osobu. Informácie
0904/942260.
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