
Pre vnútornú potrebu vydáva Rím.kat. farský úrad Návštevy Panny Márie v Trebišove;
M. R. Štefánika 253; tel.: (056) 672 27 73; e-mail:svetlo.kriza@post.sk, http://trebisov.rimkat.sk

Redakčná rada: Ľubomír Bajus, Július Galgan, Viera Halászová, Kristína Kmeťová, Ladislav
Koščák, Mária Ruttkayová, Pavol Urban. Uzávierka 20.5.2008. MCC

25. mája 2008
8. nedeľa v období cez rok

21

Resp.: Iba v Bohu spočiň, duša moja.

2008
XI. ročník

S POJMOM MAKARIZMUS sa
môžeme stretnúť najmä v lite-
ratúre o blahoslavenstvách,

v biblickej literatúre, ale aj v dielach
starých filozofov.

Prof. Heriban v PRÍRUČNOM LE-
XIKÓNE BIBLICKÝCH VIED uvádza:
„makarizmus“ (z gréc. makarioz,
makários = blažený, blahoslavený),
lit. druh – termín, ktorý sa vo vedec-
kej literatúre bežne používa na ozna-
čenie biblického pojmu a literárneho
druhu blahoslavenstva (porov. napr.
Prís 16, 20; Ž 1, 1; 119,1n; Mt 5, 3-12;
Lk 6, 20-23)“.

Blahoslavenstvo (makarismus) je
určitý druh blahopriania, gratulácie,
ktoré je vyjadrené mennou vetou.
Prísudkové adjektívum (tu: blahosla-
vení) je spravidla v čele. Môže byť pri-
pojené aj zdôvodnenie, ako je tomu
v blahoslavenstvách v Horskej reči.
Nejedná sa však o nový literárny
druh, pretože podobné formy nachá-
dzame ako v helenistickej, tak aj
v židovskej tradícii.

Grécke adjektívum „blahoslavený“
(makarios) sa objavuje po prvýkrát v 5.
stor. pr. Kr. Boli ním označovaní
predovšetkým bohovia, ale tiež ľudia
šťastní, zvlášť bohatí. Literárnu for-
mu makarizmu nachádzame napr. v
Menandrovom výroku (Menandros
342/41-293/92 – najlepší básnik novej
attickej komédie) (fragment 114):
„Šťastný (makarios), kto má majetok a
rozum“.

Aristoteles, ktorý zaviedol pojem
eudaimónia, používal aj pojem blaže-
nosť. Keď chcel vyjadriť plnosť šťas-

tia, pridával k eudaimónii
aj blaženosť; tých ktorí
ju dosahovali, nazývali
eudaimonez kai makarioi,
šťastnými a blahoslavenými.
Usudzoval, že keď sa proti človeku
sprisahá zlý osud a odoberie mu
vonkajšie blahá, ak bude napríklad
chorý a osamotený, potom aj keď
dosiahne najvyššie blahá, nebude
blažený, bude iba „eudaimon“, ale nie
„makarios“. Preto formulácia „šťastný
a blahoslavený“ nebola pre neho
pleonazmom.

V Starom zákone sa makarizmy
objavujú takmer výlučne v básnických
textoch a v múdroslovnej literatúre.
Pomerne veľa ich nachádzame v žal-
moch. Žaltár vlastne začína maka-
rizmom (Ž 1,1: „Blažený človek, čo
nekráča…“). Prísľuby starozákonných
blahoslavenstiev sa týkaj väčšinou
pozemského života. V Novom zákone
sa makarios vyskytuje 50-krát (v
evanjeliách: Mt 13; Lk 15; Jan 2).
Mimo deväť výskytov v makarizmoch
5, 3-11 sa v Matúšovom evanjeliu ob-
javuje výraz „blahoslavený“ ešte na
štyroch miestach. Vždy je to v rámci
makarizmu: Mt 11, 6 sa týka toho,
kto sa nepohorší nad Ježišom, v sú-
vislosti s odpoveďou na otázku
poslov Jána Krstiteľa; v Mt 13, 16 ide
o blahoslavenstvo učeníkov (vlastne
ich oči a uši), že môžu vidieť, čo
vidia, a počuť, čo počujú; v Mt 16, 17
je blahoslavený Šimon Peter v súvis-
losti s jeho vyznaním a prísľubom
primátu a v Mt 24, 46 je blahoslavený
múdry a verný služobník.

Poznanie makarizmov nás vedie
cez blaženosť k skutočne šťastnému
životu, aký by mal prežívať každý
kresťan katolík.

– bl –

MAKARIZMUS

NIKDY, NIKDY, NIKDY TOMU
neuver! Nikdy nedovoľ, aby taká
myšlienka našla miesto v tvojom

srdci. Lebo to nie je pravda. Hoci nás
životné situácie môžu niekedy dohnať do
stavu, keď sa cítime ďaleko od Boha, on
nás nikdy neopustí. Viem to z vlastnej
skúsenosti. Veď štyri roky som nepri-
stupoval k sviatostiam, štyri roky som
žil vo vzbure voči Bohu. No on mi neus-
tále prejavoval lásku. A hoci som vedel
vo svojom srdci spochybniť všetko, čo
som s ním dosiaľ prežil, dal mi milosť
nikdy nespochybniť jeho osobnú lásku
ku mne…

Boh dokáže zabudnúť na naše hrie-
chy. „Na ich hriech si už nespomeniem“
(Jer 31, 34). No nedokáže zabudnúť na
nás. Sme dielom jeho rúk. Pán Ježiš to
v evanjeliu zdôrazňuje krásnymi obrazmi
nebeských vtákov, ktoré Boh živí, a poľ-
ných kvetov, o ktoré sa Boh stará. „Šala-
mún v celej svojej sláve nebol oblečený tak
ako jediná“ z poľných ľalií (porov. Mt 6,
29). A Izaiáš tento obraz dopĺňa niečím,
čo nám je veľmi blízke: „Môže matka
zabudnúť na svoje nemluvňa?“ (49, 15).
Hoci aj to sa stáva, je to také výnimočné,

že si to nevieme
ani len predstaviť
a vyvoláva to v nás
hrôzu... No Boh na
nás nikdy, nikdy,
nikdy nezabudne!

Boh veľmi dobre
vie, že sme neus-
tále vystavení úto-
kom tela, sveta a
Zlého. Vie, že sta-
rosti a trápenia by

nám chceli prerásť cez hlavu a úplne
ovládnuť naše zmýšľanie i srdce. Práve
preto nám Ježiš ponúka jedinečný liek.
Volá sa prítomný okamih. „Nebuďte
ustarostení o zajtrajšok… Každý deň má
dosť svojho trápenia“ (Mt 6, 34).

Najdôležitejšie v mojom živote je
práve to, čo robím teraz. Najdôležitejší je
práve ten človek, s ktorým teraz som.

Cieľavedome hľadajme vo Svätom pís-
me texty, ktoré nás upokoja, ktoré nám
budú ukazovať náš život z Božej per-
spektívy. Môže to byť napríklad dnešný
responzóriový žalm: „Iba v Bohu spočiň,
duša moja“ (Ž 62, 2a). A keď sa modlí-
me, učme sa zotrvávať pred Bohom a ne-
chať sa prežarovať jeho pokojom. Takto
to povedal sv. Jánovi Vianneymu jeden
z jeho farníkov, keď sa ho opýtal, čo robí
tak dlho v kostole: „Pozerám sa na dob-
rého Pána Boha a on sa pozerá na mňa.“

Prosíme ťa, všemohúci Bože, daj, aby
sa život na zemi rozvíjal v pokoji podľa
tvojej vôle.   – www.redemptoristi.sk –U

»PÁN MA OPUSTIL,
PÁN NA MÒA
ZABUDOL.« (Iz 49, 14)



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 9.00 10.00
Zempl. Hradište 17.30 10.30

Nový Ruskov 17.30 9.00
Rómska osada 16.00

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

Sv. Filipa Neriho, kň. 6.30
1 Pt 1,3-9; Ž 111; Mk 10,17-27         Pán je milosrdný 11.30 † Ján

a milostivý, svoju zmluvu má stále na mysli. 18.00 ¤r. Balintova, r. Bodnárova

Sv. Augustína z Canterbury, bs. 6.30
1 Pt 1,10-16; Ž 98; Mk 10,28-31 11.30 ¤ Valér s rod.

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. 18.00 † Imrich, Anna

1 Pt 1,18-25; Ž 147; Mk 10,32-45 6.30

11.30 † Ján, Mária

18.00 † Albert, Jozef

6.30
1 Pt 2,2-5.9-12; Ž 100; Mk 10,46-52 11.30 † Andrej, Štefan

Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. 18.00 † Juraj

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 6.30
Dt 7,6-11; Ž 103; 1 Jn 4,7-16; Mt 11,25-30  Milosrden- 11.30 † Jozef, Mária

stvo Pánovo je od večnosti voči tým, čo sa ho boja. 18.00 ¤ Klára

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 7.00 † Juraj, Mária

Iz 61,9-11; (Ž) 1 Sam 2,1-8; Lk 2,41-51

Srdce mi plesá v mojom Bohu. 18.00 †Anton,Peter,Mária,Mária

7.00 ¤ Ladislav, Lýdia

9.00 † Vladimír

10.30 ¤ Jozef s rod.

Dt 11,18.26-28.32; Ž 31; Rim 3,21-25a.28; Mt 7,21-27 17.30 vešpery

18.00 † Juraj, Helena

Po    
26. 5.

Ut    
27. 5.

St     
28. 5.

9. nedeľa v období cez rok

Pi     
30. 5.

Št     
29. 5.

Ne    
1. 6. 

So    
31. 5.

Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha.
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OZNAMY

1. Bohuznáma venovala na vitráže
2.000 Sk. Bohuznámy obetoval na
kostolné potreby 300 Sk. Pán Boh
zaplať!

2. Oprava informácie z minulého čísla:
Bohuznáma venovala na charitný
dom nepeňažný dar v hodnote
5.000 Sk.

3. Zbierka na výstavbu farskej bu-
dovy vo Vojčiciach bola vo výške:
18.300 Sk.

4. Dnes 25. 5. o 15.00 vystúpia v na-
šom kostole v rámci „Gorazdových
dní“ cirkevné spevácke zbory a só-
lista divadla v Košiciach F. Balún.
Na túto kultúrno-duchovnú akciu
vás srdečne pozývame.

5. Sviatosť zmierenia iba pre bir-
movancov bude v piatok 6.6. od
16.30-17.45. Príbuzní majú mož-
nosť vyspovedať sa v prvopiatko-
vom týždni. O 18. 00 bude sv.
omša a po sv. omši bude nácvik.
Účasť všetkých birmovancov je po-
vinná!!!

6. Sviatosť birmovania bude v so-
botu 7. 6. o 17.00 hod. Večerná sv.
omša nebude. Prosíme veriacich,
aby rešpektovali vyhradené mies-
ta pre birmovancov a birmovných
rodičov.

7. Prosíme birmovancov, ktorí príj-
mu sv. birmovania 7. 6. 2008 a
majú záujem o DVD alebo kazetu
VHS z tejto slávnosti, nech sa
záväzne prihlásia v sakristii. Tí,
ktorí sa už zapísali minulý týž-
deň, nemusia sa znova zapisovať.
Cena 350 Sk. V piatok 30. 5. po
sv. omši, treba zaplatiť tento po-
platok u p.katechétky Daniely Fe-
renčíkovej.

8. V Kežmarku a pri Vranove n. Top-
ľou majú kláštory sestry redemp-
toristky. Žijú z milodarov a darov,
čo im prinesú dobrí ľudia. Povzbu-
dzujeme všetkých, aby sa zapojili

1.6.2008 7.00 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna J. Demčák M. Žiaranová

žalm J. Obrin

2. čítanie M. Ščerbej deti J. Hudáček E. Capová

prosby A. Zapotoková N. Tomková M. Švagrovská

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

SSSSSOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Ing. Martin Ledl a Natália Hamžíková

ohlasujú sa druhýkrát:
Jozef Farkaš a Monika Mazurkovičová.
  Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

ZZZZZOOOOO     zzzzz¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V sobotu 17.5. sviatosť krstu pri-
jali Marieta Tutterová, Eliška
Zbojovská a Adriana Balogová. Ví-

tame ich v našom spoločenstve. Nech
sú rodičom na radosť a svetu na osoh.

V sobotu 17.5. si sviatosť
manželstva vyslúžili Jozef
Balog a Adriana Farbarová.
Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.

do zbierky pre nich – finančne
alebo materiálne. Môžete tak uro-
biť 27.-28. 5. 2008 (peniaze, potra-
viny – múka, ryža, cukor, konzervy
– toaletné a čistiace potreby…)
Dary môžete nosiť po každej sv.
omši do sakristie, alebo od 17.00
hod. do kancelárie. Ďakujeme.
Zodpovedná: katechétka Beata
Šimková.

9. Zbierka šatstva a vecí (posteľné
obliečky, uteráky...) pre tých, ktorí
to potrebujú, bude 10.-13. 6.


