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Resp.: Milostivý a milosrdný je Pán.

2010
XIII. ročník
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KEÏ BOHKEÏ BOHKEÏ BOHKEÏ BOHKEÏ BOH
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z horiaceho kra, vyslal ho na jednu z
najdlhších a najpozoruhodnejších
ciest v dejinách – a začal tým, že mu
povedal: „Zobuj si z nôh sandále“ (Ex
3, 5). Prečo to Boh povedal?

Vysvetlenie nám ponúka druhá
polovica verša: „Miesto, na ktorom
stojíš je zem svätá.“ Predstav si, ako
rýchlo Mojžiš poslúchol! V Egypte, kde
vyrastal, sa totiž od ľudí vyžadovalo,
aby pred faraónom alebo vyššie
postaveným hodnostárom chodili bosí.
Bolo to vyjadrenie úcty a zároveň
uznanie nižšieho postavenia. Keď teda
stál pred najväčším Pánom zo
všetkých, ktorého sláva žiarila ako
neviditeľné silové pole, musel Mojžiš
pociťovať naozajstnú posvätnú bázeň
a pokoru.

Čo nám to hovorí o našom prístupe
k modlitbe? Bez toho, aby nami otriasol
horiaci ker, je ľahké venovať sa vzťahu
s Bohom len príležitostne, najmä keď
je to pre nás iba povinnosť. Predstava
Mojžiša, ako si zobúva sandále, nám
pripomína, že náš milujúci Otec je
posvätnú bázeň vzbudzujúci Boh,

ktorého svätosť nedokážeme ani len
začať chápať. To nám napovedá, že
máme k nemu pristupovať s úctou,
pokorou, s vedomím svojej hriešnosti
a krehkosti. Tá scéna so zobutými
sandálmi nám však má povedať aj
niečo iné.

Topánky a sandále sa špinia a aj
dnes si ich ľudia mnohých kultúr a v
mnohých domoch zobúvajú, keď
vchádzajú dnu. Takto sme to povolaní
robiť, keď prichádzame pred Boha.
Špinavá obuv môže tiež symbolizovať
rozptýlenie, ktoré sa pri modlitbe
objavuje. Ak sa to deje, môžeme sa
riadiť radou svätého Alfonza de
Liguori a usilovať sa zanechať všetky
nepodstatné myšlienky za „dverami“
nášho času, ktorý máme vyhradený
na modlitbu. Aj so svätým Bernardom
môžeme povedať: „Ó, myšlienky moje,
počkajte tu. Po modlitbe sa budeme
venovať iným veciam.“ Keď sa teda
dnes pôjdeš modliť, zobuj si obuv!
Ten, ktorý povolal Mojžiša, volá aj
teba!

Otče, kto som aj, že by si ma mal
tak veľmi milovať – dosť na to, aby si sa
pre moje dobro vzdal svojho jediného
Syna? Pomôž mi odložiť nabok všetko,
čo ma od teba oddeľuje, a odplácať ti
tvoju lásku tak naplno, ako to len
dokážem.     – www.smn.sk –
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PREŽÍVAME PÔSTNE obdobie,
pričom si dávame rôzne
predsavzatia, ktoré spočívajú

v odriekaní sa rôznych pôžitkov,
najčastejšie jedla. Mnohí si povedia:
aj tak som chcel nejaké to kilo zhodiť,
tak to vydržím. Lenže to je pomýlené
chápanie pôstu. Pôst nie je nejaký
asketický výkon. Nesmeruje k tomu,
aby sa dosiahol nejaký stav psycho-
logickej alebo náboženskej exaltácie.

Zmysel pôstu pochopíme len dôklad-
ným štúdiom Božieho slova – Biblie.
V Levitiku (16, 29-31) je ustanovenie:
„V desiaty deň siedmeho mesiaca sa
budete postiť a nebudete konať nijakú
prácu, ani domorodec, ani cudzinec,
ktorý sa u vás zdržuje. Lebo v tento deň
sa budete zmierovať a očisťovať; očistíte
sa od všetkých svojich hriechov pred
Pánom. Bude to pre vás deň úplného
odpočinku a budete sa postiť.“

To je nariadenie pôstu, ktoré je
v starozákonných ustanoveniach čas-
té. Prvú zmienku o dobrovoľnom, ne-
predpísanom pôste máme v Písme,
keď sa Dávid postil na znamenie po-
kánia a aby podporil prosbu za zách-
ranu dieťaťa, ktoré splodil s Uriášo-
vou ženou. (2 Sam 12, 16-22).

Dôležité je pochopiť, že keď sa člo-
vek celý deň zrieka jedla a pritom pokla-
dá jedlo za dar Boží (Dt 8, 3), toto odrie-
kanie je náboženským gestom, ktorého
pohnútky treba presne pochopiť.

Pôst je obdobím, v ktorom sa prehl-
buje zmysel a hodnota nášho kres-
ťanského bytia pre znovuobjavenie
Božieho milosrdenstva. Znovuobjave-
nie, ktoré nás posúva k tomu, aby
sme sa stali ešte milosrdnejšími voči
svojim bratom. Konkrétne kroky na
dosiahnutie tohto cieľa sú modlitba,

pôst a skutky kresťanskej lásky.
Pápež Benedikt XVI. sa viackrát  po-
zastavil nad vykonávaním skutkov
kresťanskej lásky, ako jedným z kon-
krétnych spôsobov pomoci tým, ktorí
ju potrebujú. Skutky kresťanskej lás-
ky nám slúžia aj k tomu, aby nás viac
odpútavali od materiálnych vecí. Takto
je možné posilniť našu schopnosť
zdieľať s blížnymi to, čo vďaka Božej
dobrote vlastníme.

Materiálne dobrá, ktoré vlastníme,
nie sú považované za výlučné vlastníc-
tvo, majú predovšetkým spoločenskú
hodnotu podľa princípu ich všeobec-
ného zaradenia.

Pri pôste sa má človek obracať
k Pánovi tak, ako to robil prorok Da-
niel: „I obrátil som tvár k svojmu Pánovi,
k Bohu, aby som ho hľadal modlitbou
a prosbami s pôstom, vrecovinou a popo-
lom. Modlil som sa teda k Pánovi, svojmu
Bohu, a vyznával som sa.“ (Dan 9, 3-4)
Máme zaujať postoj závislosti a úplnej
odovzdanosti Bohu, skôr ako sa do tejto
úlohy pustíme, tak ako to urobila krá-
ľovná Ester (Est 4, 16). Máme sa pritom
otvoriť Božiemu svetlu, očakávať pritom
milosť potrebnú na splnenie poslania,
ako to máme opísane v Skutkoch
apoštolov pri vyslaní Barnabáša
a Šavla na misie (Sk 13, 2). Napokon
pôst slúžil Mojžišovi ako príprava na
stretnutie s Bohom (Ex 34, 28).

Pôst sa teda netýka len toho, že sa
vzdáme jedla a nápoja. Pôst sa má pre-
dovšetkým zamerať na Boha a jeho krá-
ľovstvo. Pôst môžete označiť za istý
druh modlitby, lebo ním máme oslavovať
Boha a očakávať jeho pomoc, pričom sa-
mozrejmosťou musí byť zachovávanie
jeho prikázaní. Zamyslime sa aj nad slo-
vami proroka Izaiáša, keď hovorí o se-
beckých a hriešnych postojoch. Aký je
náš pôst? Plníme Božiu vôľu?  – bl –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 10:30

Nový Ruskov 17:00 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. Jána z Boha, rh. 6:30 † Katarína, Jaroslav

2 Kr 5,1-15a; Ž 42; Lk 4,24-30 11:30 † Ján

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. 18:00 † Jozef, Anna

Sv. Františky Rímskej, rh. 6:30 † Gejza

Dan 3,25.34-43; Ž 25; Mt 18,21-35 11:30 † Katarína

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie. 18:00 ¤ Andrea

Dt 4,1.5-9; Ž 147; Mt 5,17-19 6:30 ¤ Dominika, Lukáš

11:30 ¤ Rastislav, Anna

16:30 † Juraj, Katarína

Jer 7,23-28; Ž 95; Lk 11,14-23 6:30

11:30 † Mária, Helena

18:00 † Helena

6:30 ¤ Irena

Oz 14,2-10; Ž 81; Mk 12,28b-34 11:30 ¤ Jozef

Pane, ty máš slová večného života. 18:00 † Jozef

7:00 NSPM

Oz 6,1-6; Ž 51; Lk 18,9-14

Bože, ty máš záľubu v srdci úprimnom. 18:00 † Ján

7:30 ¤ Mária, Helena

9:00 † Emil

10:30
17:30 vešpery

18:00 ¤ priatelia rod. Obrinovej

Joz 5,9a.10-12; Ž 34; 2 Kor 5,17-21; 

Lk 15,1-3.11-32

Ne      
14. 3.

Pi         
12. 3.

Št       
11. 3. 

So       
13. 3.

Po      
8. 3.

Ut       
9. 3.

St        
10. 3.

Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho 

Boha.

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a 

nezatvrdzovali si srdcia.
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14.3.2010 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie T. Tink A. Potocká D. Biž

žalm
2. čítanie P. Urban deti J. Karniš B. Dinisová

prosby B. Lešová T. Majerská M. Bižová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY
1. V utorok 9. 3. o 15.00 hod. sa v

MsKS uskutoční stretnutie klubu
kresťanských seniorov.

2. V utorok 9.3. po večernej sv. omši
bude biblické stretnutie. Téma:
Mojžiš – muž pokory. Pozývame
všetkých, čo si chcú prehĺbiť vedo-
mosti zo Sv. písma a meditovať
nad Božím slovom.

3. Vo františkánskom kláštore v Bre-
hove sa počas dvoch víkendov us-
kutočnili evanjelizačné kurzy Filip.
Mnohým birmovancom pomohol
bližšie spoznať Boha a zažiť spolo-
čenstvo s ním. Ďakujeme všetkým
animátorom, kuchárkam, mladým
dobrovoľníkom a kaplánom za zor-
ganizovanie tejto duchovnej ob-
novy pre študujúcu mládež.

4. Bohu známa venovala na kostol 50
€. Pán Boh zaplať.

5. V rámci Veľkonočného daru pre
núdznych a chudobných od 3. do 5.
pôstnej nedele vyhlasujeme úče-
lovú zbierku a svoje dobrovoľné
milodary vložte do pripravenej
pokladničky.

6. Občianske združenie Svetlo života
vás prosí o dve percentá z dane na
dokončenie stavby Charitného do-
mova dr. Machalu. Príslušné
tlačivá dostanete v sakristii.

7. Ekumenický svetový deň modlitieb
2010 za krajinu Kamerun sa
v tomto roku bude konať v nedeľu
7. marca o 15.30 hod. v grécko-
katolíckom chráme.

8. Víkendové duchovné cvičenia pre
dospelých mužov a ženy začínajú
od piatka 12. marca 16.00 hod. do
nedele 14. marca 18.00 hod. Aby
po tieto dni neboli rušení naši
exercitanti, v piatok nebude
žiadne (ani mládežnícke) stretnu-
tie na farskom úrade v tomto
čase. Prosme za nich v modlit-
bách, aby sa obnovili na duchu
a prinášali hojné ovocie.

9. Na filiálkach počas pôstneho ob-
dobia budú pobožnosti krížovej
cesty v piatok o 17.00 hod.
s kňazom a následne sv. omša.

10. Na slávnosť sv. Jozefa, ženícha
Panny Márie, pozývame všetkých
bývalých miništrantov, aby sa
vrátili k tejto službe pri oltári a
v tento deň pri večernej omši o
18.00 hod. zaspomínali na
miništrantské časy a príkladom
povzbudili mladších nasledovníkov
aj na stretnutí s nimi po sv. omši
na farskom úrade.

11. V Ríme máme zabezpečené ubyto-
vanie 24.-27. apríla 2010 v cene
20 € za noc. Odchádzame v piatok
ráno 23. apríla a vrátime sa vo
štvrtok 29. apríla večer. Cena za
autobus 120 €. Konečná cena je
200 € bez poplatkov napr. do
vatikánskych múzeí alebo na výťah
kupoly sv. Petra, ktoré nie sú
povinné. Prihlásiť sa môžete
v sakristii.

ZZZZZOOOOO     zzzzz¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI

V sobotu 27.2.10 sviatosť krs-
tu prijal Filip Grecula. Vítame
ho v našom spoločenstve.

Nech je rodičom na radosť a svetu
na osoh.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA MAREC
Všeobecný: Aby sa svetová ekono-
mika riadila zásadami spravodlivosti
a rovnosti, berúc do úvahy skutočné
potreby ľudí, osobitne chudobných.
Misijný: Aby cirkvi v Afrike boli
znamením a nástrojom zmierenia i
spravodlivosti.
Úmysel KBS: Aby príklad sv. Jozefa,
pestúna Pána Ježiša, povzbudzoval
kňazov do verného prežívania svojho
povolania.


