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Resp.: Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?

U

ÈO UKRUKRUKRUKRUKRÝVÝVÝVÝVÝVAAAAA
SRDCE ÈLOÈLOÈLOÈLOÈLOVEKAVEKAVEKAVEKAVEKA?

PRI DNEŠNOM ŽIVOTNOM štýle
asi málokoho zaujíma to, čo sa
odohráva v ľudských srdciach.

Stačí, že človek navonok vyzerá dobre.
Má úroveň, spoločenské postavenie,
správanie, oblečenie, imidž. Neraz sa
ukázalo, že ľudia, ktorí dobre vyzerajú,
sú vo svojom vnútri zranení, nešťastní
a zúfalí. Ježiša zaujíma naše vnútro,
stav nášho srdca.

Dnešné evanjelium odhaľuje povr-
chnosť farizejov. Farizeji, či už v minu-
losti alebo dnes sú spokojní s von-

Kvalitný duchovný život pomáha člo-
veku udržať si zdravé a čisté srdce. Naj-
viac mu pomáha sviatosť zmierenia.
Ježiš dnes spomína 13 hriechov, ktoré
robia ľudské srdce chorým: zlé myšlien-
ky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzolož-
stvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klam-
stvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha,
hlúposť. V rozličnom množstve a inten-
zite sa nachádzajú aj v našich srdciach.
Ak človek proti nim nebojuje, zmocnia
sa jeho života. Sviatosť zmierenia nám
pomáha, aby sme neostali v tomto boji
opustení a znechutení. Jedine Ježiš do-
káže vyliečiť zranené ľudské srdcia. Ke-
by to vedeli dnešní ľudia a nemali by
strach z Ježišovej terapie, mali by sme
okolo seba šťastnejších ľudí.

Božie slovo nás nabáda otvoriť svoje
vnútro a porovnať, či je súlad medzi na-
šou zbožnou tvárou a „tvárou“ nášho
srdca. Či je súlad medzi našimi slovami
pri modlitbe a túžbami nášho srdca. Či
to, čo navonok vyjadrujeme kľačaním, je
vyjadrením aj pokory nášho srdca. Či
spievajú len naše pery, alebo aj naše
srdce.  n

kajškom, slušným správaním, poriad-
kom... Umývanie rúk sa spájalo aj s ob-
radným umývaním, ale farizeji si z toho
urobili rituál. Išlo im len o dodržanie
rituálu a nie o čistotu. Človek sa predsa
neumýva len preto, aby sa umyl, ale
preto, aby bol čistý. Ježiš nechce, aby
sa naša nábožnosť prejavovala len na-
vonok, aby bola postavená len na von-
kajších znakoch. On nás učí, že pravá
nábožnosť sa musí prežívať v srdci. Ináč
je to len náboženská pretvárka, faloš
alebo farizejstvo. Človek môže naplno
prežívať dar života len vtedy, keď je
zdravý jeho myšlienkový a citový život,
keď je súlad medzi telom a duchom, keď
je pekný nielen navonok, ale čisté je aj
jeho srdce.

Gabriela Karičková, katechétka

V STAROM ZÁKONE sa medzi
prorockými knihami nachádza
útla knižočka o prorokovi Jo-

nášovi. Mnohých, ktorí nepoznajú
Písmo, alebo ho poznajú len povrch-
ne, môže tento prorok nepríjemne
prekvapiť svojím prorockým osudom
a aj odstrašujúcim príkladom plne-
nia svojho poslania, ktoré mu uložil
Boh. Táto kniha sa stala námetom
pre mnohé umelecké vyobrazenia od
najstarších čias až po dnešok.

prestal vnútorne komuni-
kovať s Bohom, hoci navo-
nok stál v jeho službe.
Prestal poslúchať Boha a aj
rozumieť človeku a bol by sa
v kúte svojej duše aj potešil, keby sa
jeho predpoveď splnila a keby Ninive
bolo rozvrátené, ako predpovedal.

Prorokova žalostná pozícia pripo-
mína aj nám, či a ako plníme svoje
prorocké poslanie, ktoré sme dostali
krstom, prípadne ďalšími sviatos-
ťami. Je zlou vizitkou kresťanov, že
pápeži museli zaviesť novú misijnú
kategóriu a založiť pápežskú radu
pre novú evanjelizáciu, aby bolo
evanjelium ohlasované tým, ktorí ho
už raz počuli, ale naň zabudli, alebo
dokonca odpadli od viery.

Dnešný svet je dôkazom toho, že
keď človek prestane komunikovať
s Bohom, tak stráca pravý obraz
o človeku. Čím svätejší je človek,
tým lepšie rozumie ľuďom.

Prorok Jonáš je ukážkou človeka,
ktorý pozná pravdu, ale jeho duch je
tupý; nedokáže si to dostatočne uve-
domiť a vnútorne je prázdny. Uteká
pred Bohom. Na druhej strane ľudia
v Ninive nepoznajú Boha, a predsa
konajú exemplárne pokánie. Nás
kresťanov neraz zahanbia ľudia, ktorí
nemajú s vierou nič spoločné, a pred-
sa sú vnútorne čistejší a priamejší
ako my, ktorí si hovoríme, že sme
svetlom sveta. Jonáš sa vo svojom
ohlasovaní obmedzil len na ohláse-
nie faktov. O Bohu nehovoril. „Ešte
štyridsať dní a Ninive bude rozvrátené “
(Jon 3, 4).

Mužovia z Ninive verili, že ak bu-
dú robiť pokánie, Boh sa zmiluje.
Ako je to s nami?! Ako ohlasujeme
Božiu vôľu? Neutekáme od Boha?

– bl –

PROROKPROROKPROROKPROROKPROROKJONÁŠAAAAAMY
Reakcia proroka na Pánovo posla-

nie je zvláštna, lebo namiesto toho,
aby sa vybral do Ninive, kam ho Boh
poslal, uteká „spred Pána“ (Jon 1, 3).
Loď, v ktorej sa vzďaľoval od miesta,
kam mal ísť, sa ocitla vo veľkom ne-
bezpečenstve a hrozilo, že sa potopí,
lebo búrka na mori bola veľmi silná.
Námorníci sa snažili loď zachrániť aj
modlitbami, ale more sa búrilo stále
viac. Prorok spal v lodi, ktorá smero-
vala opačným smerom, ako bolo Ni-
nive, kde mal ísť hlásať pokánie, ako
mu určil Pán.

Napokon sám Boh dostal tohto
proroka tam, kam mal ísť: zázračne
ho zachránil v útrobách ryby a tá ho
vydala naspäť na súš. Vtedy zaznela
opäť Božia výzva, aby šiel do Ninive
a tam ohlásil Boží trest. Keď to pro-
rok urobil, všetci obyvatelia aj zvie-
ratá sa začali postiť a konali exem-
plárne pokánie. Nato sa prorok urazil,
pretože sa jeho predpoveď nesplnila
a žiadal si smrť. Boh ho však poučil,
že bolo správne, aby sa zmiloval nad
obyvateľmi Ninive, ktorí prijali Božiu
výzvu a odvrátili sa od zla.

Postoje proroka Jonáša pripomí-
najú vzťah človeka k Bohu. Prorok



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 19:00 10:30

Charitný dom J.M. 9:00
Rómska osada

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00

ústav 11:00 11:00 11:00
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ieDEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

1 Sol 4,13-18; Ž 96; Lk 4,16-30 11:30
Pán príde súdiť všetky národy. 18:00 † rod. Lukáčova, Kapinosova

1 Sol 5,1-6.9-11; Ž 27; Lk 4,31-37 6:30

11:30 ¤ Ľudmila 60 r. života

18:00 ¤ Andrej

6:30
Kol 1,1-8; Ž 52; Lk 4,38-44 11:30 † Ján

V tvoje milosrdenstvo, Pane, úfam naveky. 18:00 † Anna, Štefan

Sv. Gregora Veľkého, pp. uč. 6:30
Kol 1,9-14; Ž 98; Lk 5,1-11               Uzreli 11:30 † Andrej, Mária, Štefan

 všetky končiny zeme spásu nášho Boha. 18:00 † Tichomír

6:30 ¤ žijúci členovia BSJ

Kol 1,15-20; Ž 100; Lk 5,33-39 11:30 ¤ Miroslav s rod.

S plesaním vstupujte pred tvár nášho Pána. 18:00 † duše v očistci

Kol 1,21-23; Ž 54; Lk 6,1-5 7:00 ¤ žijúci členovia R.B.

Pán mi pomáha a udržiava môj život. 18:00 ¤ Eva s rod.

7:10 ranné chvály

7:30 † Cyril

Iz 35,4-7b; Ž 146; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37 9:00 ¤ rod. Pribulova, Milišič

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Ružena, Alexander

Ne
6. 9. 

St
2. 9. 

23. nedeľa v období cez rok

Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život.

Po
31. 8. 

Ut
1. 9. 

Pi
4. 9. 

So
5. 9. 

Št
3. 9.

Verím, že uvidím dobrodenia Pánove 

v krajine žijúcich.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

6.9.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Čierna M. Lörincová M. Plonický M. Princíková

žalm P. Sopková

2. čítanie D. Biž J. Lörincová R. Vaníková V. Leško

prosby M. Bižová P. Tóthová N. Tomková Z. Lešková

1. Na kostol darovali pútnici z Gabol-
tova 40 € a novomanželia Jelenčíkov-
ci zo svadby 70 €.

2. Farská kancelária je od 31. 8. otvo-
rená v riadnych úradných hodinách.

3. Budúci týždeň od 31. 8. do 4. 9. bu-
dú v kostole aj obedňajšie sv. omše
o 11.30 hod.

4. Dekanátny futbalový turnaj pre mi-
ništrantov začne v pondelok 31. 8.
o 9. hod. sv. omšou. Za organizáciu
turnaja je zodpovedný kapl. Ján
Hudák.

5. Na začiatku nového školského roka
1. 9. budeme spolu so žiakmi a štu-
dentmi večer o 18. hod. pred sv. om-
šou vzývať Ducha Svätého o pomoc
pri zvládnutí školských povinností
v šk. roku 2015/2016. Odporúčame
žiakom a študentom vyspovedať sa
a posilniť prijatím Eucharistie.

6. Pred prvým piatkom spovedáme
pred omšami a kapláni navštívia ne-
mocných a starých.

7. Šiesty ročník pešej púte do Baziliky
minor na sviatok Narodenia Panny
Márie do Vranova nad Topľou sa
uskutoční v sobotu 5. 9. o 7. hod.
Pomoc a ochranu pútnikov prisľúbila
aj dopravná polícia z Trebišova.

8. Stretnutie pútnikov pred púťou do
Svätej zeme bude v pondelok 31. 8. o
19. hod. po sv. omši s podrobnými
informáciami o programe. Účasť na
stretnutí nutná! Farskej púte sa zú-
častnia farár aj kapláni. Vo farnosti
ich bude zastupovať bývalý kapl.
Dalibor Ondrej s výpomocným duchov-
ným Bartolomejom Salkom. Odchod
autobusu na letisko do Viedne v pon-
delok 7. 9. o 11. hod. Predpokladaný
návrat pútnikov do Trebišova je
v utorok 15. 9. večer okolo 19. hod.

9. Prosíme všetky snúbenecké páry,
ktoré majú uzatvoriť sviatosť man-
želstva do konca septembra, nech
sa dostavia v dňoch 31. 8. –  4. 9. do
kancelárie farského úradu v čase
úradných hodín.

10. Na našej internetovej stránke nájde-
te informácie o Národnom pochode

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:

Marek Rusnák a Veronika Kovalíková
Peter Goda a Veronika Andrejová

Martin Ňaršanský a Katarína Piteľová
Marcel Belúš a Ľudmila Brhlíková

Boris Ostrovský a Ivana Mojzešová
Ohlasujú sa druhýkrát:

Ladislav Čumita a Agáta Kováčová
Tomáš Sabo a Dana Marušinská

Marek Béreš a Mária Ontková
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto by

vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to na

farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 22. 8. sviatosť krstu
prijal Adam Kufa. Vítame ho
v našom spoločenstve. Nech je

rodičom na radosť a svetu na osoh.
Sviatosť manželstva si v sobo-

tu 22. 8. vyslúžili Jozef Bereščík
a Lenka Timková, Jozef Ferio
a Jana Parihuzová, JUDr. Michal Jelen-
čík a Mgr. Jana Plačková. Na spoločnej
ceste životom im prajeme veľa Božieho
požehnania.

za život v Bratislave, ktorý bude
v nedeľu 20. 9. Pre košickú arci-
diecézu je vyhradený kostol Nanebo-
vzatia Panny Márie (Blumentál) na
Floriánskom námestí. O 10.30 hod.
tu bude o. arcibiskup B. Bober ce-
lebrovať sv. omšu. Záujemcovia hláste
sa do konca augusta v sakristii, aby
sme vedeli objednať autobus. Zúčastní
sa aj náš dekan. Bude vypravený aj
špeciálny pro-life vlak. Zastávky: Hu-
menné – Strážske – Michalovce – Bá-
novce n. O. – Trebišov – Košice – Ky-
sak – Margecany – Sp. Nová Ves – Pop-
rad – Liptovský Mikuláš – Ružomberok
– Bratislava hl. stanica. Odchod
z Humenného 20. 9. 2015 o 0.57 hod.;
príchod do Bratislavy o 8.40 hod. Späť
odchod z Bratislavy o 17.30 hod.;
príchod do Humenného o 1.01 hod.
Predaj cestovných lístkov od 1. 9. 2015
na ŽSR. Podrobné informácie na našej
internetovej stránke.


