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Resp.: Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane.
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SKALA
VEĽA ĽUDÍ, MOŽNO AJ MY SAMI,

má prezývky. Dávajú sa podľa to
ho, čo v človeku ľudia vypozoro-

vali ako najcharakteristickejšiu vlast-
nosť alebo črtu. Niektoré nám lahodia,
iné sú hanlivé. Ale práve v takýchto
môže byť kus výzvy: ak sa nám nepáči,
ako nás prezývajú, môžeme urobiť niečo
proti tomu.

Aj v Novom zákone sa nachádzajú
prezývky, či prímenia: Šimon Čierny,
lebo pochádzal z Afriky, Jakub Menší,
lebo bol menšej postavy, Tomáš apoštol,
nazývaný Dvojča, lebo pochádzal
z dvojičiek a mnoho iných. Sám Pán
Ježiš dával ľuďom prezývky, napríklad
Herodesa nazval líškou, Jairovu dcéru
srnkou. Aj pre svojich učeníkov mal
prímenia. Keď si ich lepšie všimneme,
môžeme si z nich vyvodiť niečo aj pre
seba. V prvom prípade ide o Jána, ktorý
prekonal svoje prímenie. Nebolo dobré,
lebo poukazovalo na jeho zlú vlastnosť.
Podarilo sa mu však z nej „vyrásť“
a možno práve preto, že mal toto zlé
meno Boanerges (syn hromu). Druhé
bolo meno, ktoré bolo skôr ideálom, či
mottom a jeho nositeľ ho dosiahol -
Peter (skala). Barnabášovi (synovi
útechy) bolo dané meno prvotnou
Cirkvou za odmenu.

Pri čítaní dnešného evanjelia
môžeme byť svedkami toho, ako Pán
Ježiš dáva Šimonovi prímenie SKALA.

Pri tomto slove nám na um zíde azda
majestátnosť, tajomnosť, pevnosť,
tvrdosť, trvalosť či neklátivosť. A Peter
predsa taký nebol. Dušoval sa často,
ako on bude verný, aj keď všetci
ostatní zradia a stačilo málo a bol preč.
Často konal bez rozmyslenia,
impulzívne. Nebol človekom, ktorý by
si bol všetko vopred premyslel
a naplánoval, ale bol zbrklý. Pritom si
o sebe myslel ktovie čo. Bol vystrašený,
klátil sa  podľa toho, ako fúkal vietor.
Teda skala? Zdá sa, že zo skaly nemal
ani jednu vlastnosť. Lenže keď si
zoberieme toho istého Petra neskôr, po
Ježišovom zmŕtvychvstaní a všimneme
si jeho pôsobenie od Turíc v celej
prvotnej Cirkvi, musíme uznať, že
nebol ničím iným, iba skalou. Ako sa
to stalo? Ježiš do neho videl. Ježiš mu
dôveroval. Je pravda, že s ním bol aj
netrpezlivý, ale poznal jeho potenciál.
Vedel, že v Petrovi sa nachádza skala,
a že keď on, Ježiš, bude v ňom
pracovať, bude z Petra skala, ktorú
pekelné brány nepremôžu. A Peter sa
ňou skutočne stal, lebo nechal Ježiša
v sebe „pracovať“.

Zamyslime sa teraz nad sebou. Aké
meno, či prímenie vlastním? Nešlo by
prekonať to svoje negatívne, alebo
dosiahnuť to ideálne, alebo byť
odmenený menom za prínos? Záleží to
odo mňa, či sa otvorím pre Ježiša, ten
hlavný „džob“ robí už on sám...

- dekan -
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PRED ŠTYRIDSIATIMI ROKMI  zmarila

sovietska invázia do Československa
nádeje, vkladané do Pražskej jari.

Túžba  po zmene  bola  len ilúziou alebo
realitou? Nie, ešte som nebol na svete, ale
neskôr z rozprávania rodičov som si
pamätal výrazy ako: dubčekove rožky,
dubčekove kostoly, dubčekoví  bohoslovci.
Ozaj, to  krátke  obdobie  končiacich
šesťdesiatich rokov prinieslo oteplenie
skoro do každej oblasti ľudského života.
Postavilo  alebo  sa začalo stavať veľa
nových kostolov. (Vojčice sú príkladom, aj
keď kostol  bol dokončený až v roku  1972,
začal sa stavať práve za dubčekovej éry).
Socializmus  s ľudskou tvárou priniesol
nádej na slobodu. Nestalo sa, nastal čas
normalizácie, čas zákazu verejného vyz-
návania svojej  viery, čas numerus clausus
(obmedzený počet študentov, ktorý určuje
štát), čas vyhadzovania zo škôl, či zákaz
študovať pre  tých, ktorí mali  v zahraničí
strýka kňaza. To som už prežíval na
vlastnej koži tak, ako moja sestra, či brat.

Keď  potom neskôr o dvadsať rokov
som stál na  námestí v Bratislave, lebo
prišiel november 1989, alebo keď sme
prvýkrát  prekročili hranice s Rakúskom
a videli ako sa žije tam, len  niekoľko
kilometrov za hranicou, zaznievali z úst
mnohých takéto slova: Keby neboli prišli
v roku 1968 spojenecké vojská a ne-
potlačili  Dubčeka, aj nám by sa tu tak  žilo
ako sa žije im. Tak musíme čakať ďalších
dvadsať rokov, aby sme Západ  dobehli.
Ozaj, ubehlo už skoro  spomínaných dvad-
sať rokov, ale keď porovnáme úroveň
života, stále  máme čo dobiehať, aj keď sa
už tak nemôžeme sťažovať. To, čo nám
najviac chýba  však nie sú materiálne
hodnoty, lebo aj tu u nás na Slovensku sa
nájde už dosť, ktorí majú viac ako  tí  tam.
Problém, ktorý tu ostáva stále visieť, je
problém duchovnej úrovne ľudí, či už
v oblasti intelektuálnej, duchovnej, alebo
duševnej. Na jednej strane pribudol počet
veriacich v kostole (dnes však nastáva
opačný trend, hlavne mládež sa vytráca

z kostolov), ale na  druhej strane úroveň
veriaceho človeka sa nezvýšila. Keď totiž
hovorím s kňazmi, ktorí pôsobia za
hranicami našej vlasti zhodujú sa v jednom
konštatovaní. Na Slovensku,  sú ešte ko-
stoly ako tak plné, ale je v nich málo
úprimné veriacich ľudí.  Viera stále ostáva
len  súkromnou záležitosťou,  na verejnosti
sa stále viera nežije. Sme teda v schizofre-
nickej situácii rozpoltenosti medzi verej-
ným a súkromným životom. V súvislosti
s kontextom  slovenských dejín sa natíska
otázka, prečo Slováci nemajú medzi
historickými postavami žiadnu všeobecne
akceptovanú morálnu autoritu. Je to preto,
lebo o nejaké vysoké morálne ideály v
slovenských dejinách nikdy nešlo. Je to
preto, lebo vždy sme boli v kostole, ale
nikdy sme nemali vieru. Tí, ktorí by mohli
byť autoritami, (predovšetkým inteligencia)
však mysleli len na jedno.  Išlo im  v
prvom rade o prežitie. Tak sa mnohí stiahli
z kostolov len preto, aby sa mali lepšie, len
preto, aby sa ich deti dostali na vysoké
školy, či mali lepšie zamestnanie.   Ne-
zriedka, ozaj išlo o lepšie  prežitie za každú
cenu, aj za cenu obetovania morálnych
princípov, či zapretia viery.  Tak sa prepája
nedostatok osobností v našich dejinách
s nedostatkom viery v našich kostoloch.
Preto   dnes, keď sa hľadá  „otec národa“, či
osobnosti nášho národa, je pre  historikov
veľmi ťažké nájsť takú osobnosť, na ktorú
by sa vzťahovali  kritéria osobnosti. Preto
dnes, keď hľadáme v politickej oblasti
postavu, ktorej by sa dalo veriť,  zisťujeme,
že sme v pozícii Syzifa a že nás tlačený
kameň stále vráti na začiatok našej cesty.
Teda, len málokto si uvedomuje, čo vlastne
spôsobili roky komunizmu, že prakticky
duchovne, morálne a osobnostne  zdevasto-
vali človeka. Preto sa aj o Rusku  hovorí, že
tam je najväčší problém v morálke, a nie
v chudobe.  To biblické „nemám človeka“ je
obrazným vyjadrením stavu spoločnosti bez
osobností.

Osobne si  myslím, že musí prejsť
ďalších dvadsať rokov, aby sa mnohé veci
posunuli do novej roviny. Pravdaže, stane
sa to až vtedy, keď viera z ľudského života
nevymizne. – dekan -
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18.00 10.30

Nový Ruskov 18.00 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. Ľudovíta, sv. Jozefa de Calasanz, kň 6.30

2 Sol 1,1-5.11b-12; Ž 96; Mt 23,13-22 11.30

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. 18.00 † Mária

6.30

2 Sol 2,1-3a.14-17; Ž 96; Mt 23,23-26 11.30

Pán príde súdiť všetky národy. 18.00 † Mikuláš Mária

Sv. Moniky 6.30

2 Sol 3,6-10.16-18; Ž 128; Mt 23,27-32 11.30

Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. 18.00 ¤ Michal, Mária

Sv. Augustína, bs. uč. 6.30

1 Kor 1,1-9; Ž 145,2-7; Mt 24,42-51 11.30

Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. 18.00 ¤ bohuznáma

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa 6.30

Jer 1,17-19; Ž 71,1-17; Mk 6,17-29 11.30 † Anna

Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. 18.00

Výročie posviacky kated. chrámu v T rnave 7.00

1 Kor 1,26-31; Ž 33,12-21; Mt 25,14-30

Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. 18.00 † Gabriela

7.00 † ján, Magdaléna

9.00

10.30

Jer 20,7-9; Ž 63; Rim 12,1-2; Mt 16,21-27 17.30 vešpery

18.00

Po         
25. 8.

Ut       
26. 8.

St         
27. 8.

22. nedeľa v období cez rok

Pi          
29. 8.

Št        
28. 8.

Ne      
31. 8. 

So       
30. 8.
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31.8.2008 7.00 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová M. Lörinčíková V. Leško

žalm D. Telepčáková

2. čítanie Ľ. Bajus deti R. Vaníková I. Mihaľová

prosby P. Sovák M. Ruttkayová Z. Lešková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

SSSSSOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa prvýkrát:
Radovan Semančík a Monika Sinayová

Vencel Peter a Ľudmila Kozáková
Ohlasujú sa druhýkrát:

Michal Grecula a Michaela Wilková
Lukáš Zbojovský a Marieta Tutterová
  Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

OZNAMY

1. eRko a FU-TV organizuje na posled-
ný prázdninový deň výlet do Tatier
pre deti a mládež. Autobus  bude
čiastočne dotovaný z MŠSR. Odchod
z pred kostola bude v pondelok
1.9.2008 o 7.00 hod. Predpokladaný
návrat je o 19.00 hod.

2. V dňoch 29. 8. - 30. 8. 2008 je po-
nuka na púť do Poľska. Zako-
pané a Z.Kalwária. Bližšie infor-
mácie  na nástenke.

3. Posledný kurz náuk pre snúben-
cov v tomto roku  začína v sobotu
30. aug. a pokračuje 6. sep., 13.
sep., 20. sep. a 27. sep. 2008.
Náuky začínajú  v sobotu vždy
o 9,00 hod. na farskom úrade.

4. Organizujeme pre mladých výstup
na Sninský kameň v sobotu
6.9.2008. Odchod autobusu je
o 7,00 hod. od farského kostola.
Cena 170 sk na osobu. Podrobné
informácie nájdete na nástenke
pri hlavnom vchode  kostola. (kpl.
Jozef)

5. Oznam pre birmovancov: Od
septembra začína príprava na pri-
jatie sv. birmovania. túto prí-
pravu absolvujú študenti 2. roč.
stredných škôl. V piatok  12.
septembra 2008  bude po sv.
omši rozdelenie do skupín.
Príprava bude trvať do júna 2009
a to stretnutiami 1x za týždeň.
Prosíme birmovancov, aby
„neprešvihli“ tento termín, lebo
po rozdelení do skupín už
nebude možné prihlásiť sa!!!
K príprave  nech pristúpia iba tí,
ktorí majú o túto sviatosť osobný
záujem a nie je to rozhodnutie
rodičov, alebo starých rodičov.
Veľmi zaváži aj zoznam , na
ktorom je  zaznačená  účasť na
sv. omšiach, na ktoré mali
prichádzať , ako prváci SŠ.

Podmienky:- na prvých stretnutiach
budú preskúšaní so základných
modlitieb a Božích právd,(ktoré
majú vedieť), účasť na mládež-
níckych sv. omšiach v piatok,
prvopiatkova sv. zmierenia, pri-
praviť si doklad o návšteve hodín
náboženstva za posledné 2 roky
(vysvedčenie, alebo potvrdenie od
katechétu). Bližšie informácie
vám budú podané a vysvetlené pri
rozdelení do skupín. (kpl. Jozef)

6. Pre prvákov SŠ budú bližšie
informácie uvedené v septembri.

7. Na letecký zájazd do Lúrd sa
prihlásilo 30 ľudí. Bola vyplatená
záloha na zájazd. Všetkých
účastníkov prosíme, aby do 10. 9.
2008 vyplatili zostávajúcu sumu
u kostolníkov.

8. Bohuznáma venovala 1.000,-Sk.
Srdečné Pán Boh zaplať.


