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Resp.: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás
je Svätý, Boh.

U

Ján Kocurko, kaplán

NEDEĽNÉ EVANJELIUM ponúka
zaujímavý jav. Rozličné osoby pri-
chádzajú zďaleka za Jánom Krsti-

teľom a hľadajú u neho radu, čo majú
robiť so svojím životom. Za povšimnutie
stoja niektoré skutočnosti, popri kto-
rých prejdeme len tak. Ján je na odľah-
lom mieste na púšti. Prichádzajú za
ním na miesto pre nich ťažko prístupné
s vynaložením veľkej obety. Musela to
byť sila stretnúť sa s ním! Boli to asi

niekto, koho môžeme potrebovať iba
v niektorom bode svojho života. „Púštny
otec“ nám môže pomôcť rozpoznať smer
väčšej zmeny v našom živote tým, že
upriami našu pozornosť na dôležité veci
v živote. Tento človek bez toho, aby nás
bližšie poznal, môže nám a nášmu životu
poskytnúť slovo Svetla. Kľúčovou vecou
je, aby sme sa na neho alebo na celý
tento proces pozerali z pozície viery.

Takých ľudí ako sv. Ján či iní otco-
via púšte je dodnes dosť. Len my sme
ich akosi prestali vyhľadávať. Radšej
zostaneme zaseknutí prešľapovať na jed-
nom mieste ako obetovať, opustiť každo-
dennosť. Veľa Slovákov sa v období ko-
munizmu stretlo so sv. Piom z Pietrelčí-
ny. Zo životopisu Svätého otca Jána
Pavla II. je známe, že i on sa v jednej
etape svojho života obrátil na známeho
kapucínskeho kňaza, pátra Pia a s ním
konzultoval niektoré veci svojho života.
Vyhľadávajme takýchto ľudí, ktorí nám
môžu ukázať smer.   n

ľudia, ktorí boli buď vo svojom živote
zaseknutí, alebo očakávali od svojho
života viac. A ich túžba pohnúť sa bola
taká silná, že žiadna obeta nebola pre
nich veľká.

Ján bol síce na púšti, no nie ako ču-
dák, ktorý mal už všetkého a všetkých
plné zuby. Bol tam, aby viedol jedno-
duchý životný štýl, cez ktorý sa lepšie
napájal na Boha. Aby mohol lepšie slú-
žiť núdznym svojou radou a usmerne-
ním. V tradícii poznáme podobný jav.
Týchto mužov nazývame púštni otcovia.
Známi boli svojím životom a mnoho ľudí
chodilo za nimi po radu.

„Púštny otec“ je však niečo iné ako
duchovný vodca. Duchovný vodca je
osoba, ktorá sprevádza človeka na pravi-
delnej báze. Naopak „púštny otec“ je

PÚŠTNYPÚŠTNYPÚŠTNYPÚŠTNYPÚŠTNYOTEC

BRÁNA ALEBO DVERE majú nie-
 koľko praktických funkcií.

1. Brána oddeľuje vonkajší priestor
od vnútorného. Svätá brána symbolizuje
hranicu medzi profánnym a posvätným
priestorom. Umožňuje vstúpiť do posvät-
ného priestoru milosrdenstva, v ktorom
akoby stále rezonovali Ježišove slová:
„Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Nepri-
šiel som volať spravodlivých, ale hriešni-
kov“ (Mt 9, 13). Brány, ktoré sa vo Svä-
tom roku otvoria, nám pripomínajú
i prekážky, ktoré delia človeka od Boha.

Duchovné priateľstvo je istou bránou
k hodnotám ducha. Priateľ ľahšie ako
my odhalí prekážky, ktoré nás delia od
Boha a pravdivo pomôže rozpoznať hnu-
tia našej duše. Tak-
to sa priateľstvo stá-
va bránou, ktorá
pomáha oddeliť von-
kajšie od vnútorného a vnáša svetlo do
oblasti duchovného rozlišovania.

2. Brána ochraňuje od vonkajších
nebezpečenstiev. Svätá brána vyzýva
k odvahe prekročiť jej prah. Je to roz-
hodnutie, ktoré v sebe zahŕňa slobodnú
voľbu zanechať starý spôsob života, zlo-
zvykov a hriechu. Vstup do chrámu cez
Svätú bránu je akoby vstup do nebeské-
ho kráľovstva. A tak k prechodu Svätou
bránou je potrebné vzdať sa toho, čo
v posvätnom priestore chrámu prekáža,
čo bráni v napredovaní v našom du-
chovnom živote.

Duchovné priateľstvo silne napomá-
ha práve v tejto oblasti. I keď strážnu
službu pri bráne svojho srdca vykonáva
každý sám, duchovné priateľstvo nám
pri ochrane pred vonkajšími nebezpe-
čenstvami môže výrazne napomôcť.

Otec a matka nosia svoje deti stále vo
svojom srdci. Nech sú akokoľvek vzdia-
lené, neprestávajú sa o ne zaujímať, spo-
lucítiť s nimi, sprevádzať ich svojimi
modlitbami. S duchovným otcom alebo
matkou je to podobne. Priatelia majú
v ich srdci trvalé miesto, modlia sa za

nich a neprestávajú bdieť nad
ich duchovným dobrom.

3. Brána udržuje v dome
osobitnú atmosféru. Nie náho-
dou má Svätá brána označenie
svätá. V Evanjeliu podľa Jána nájdeme
túto vetu: „Ja som brána. Kto vojde cezo
mňa, bude spasený“ (Jn 10, 9) a v Žalme
118 sa píše: „Toto je brána Pánova; len
spravodliví ňou vchádzajú“. Prejsť cez Svä-
tú bránu znamená posilniť osobný vzťah
k osobe Ježiša Krista a žiť životom, ktorý
nám on daroval. Na začiatku Svätého ro-
ka ide presne o to, čo ohlásil svetu krát-
ko po svojom zvolení za pápeža Ján Pa-
vol II.: „Otvorte brány Kristovi“. V centre
celého Svätého roka ako i obradu otvárania

Sv. brány je osoba
Ježiša Krista.

Brána ako zabez-
pečenie od vonkaj-

ších nebezpečenstiev nemá len obranný
charakter. Je to podmienka i toho, aby
sa v priestore udržala istá atmosféra.

V duchovnej oblasti to platí ešte in-
tenzívnejšie. Duchovný priateľ by mal
byť predovšetkým duchovným človekom.
Nie je bránou k sebe, ale k hodnotám
ducha, k Bohu. Duchovní majstri pr-
vých storočí zdôrazňujú, že nič nie je
ľahšie, ako viesť slovami, avšak je po-
trebné viesť svojím vlastným príkladom
a životným postojom. Duchovnému pria-
teľovi nikdy nechýba pokora a uvedo-
menie si vlastných chýb. Čím viac sa
človek priblíži k Bohu, tým viac si je ve-
domý svojich nedostatkov, ktoré ho ve-
dú k pokore.

Nech nám vstup do Svätého roku mi-
losrdenstva, prípadne prechod cez Svä-
tú bránu napomôže nájsť a upevniť du-
chovné priateľstvá. Aj ony sú totiž akou-
si bránou, ktorá napomôže oddeliť
vonkajší priestor od vnútorného – vedie
k duchovnému rozlišovaniu, ochráni
nás od nebezpečenstiev a pomôže ustrá-
žiť posvätnú atmosféru nášho vnútra.

Páter Peter Dufka, SJ
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

Charitný dom J.M. 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 Kríža, kň. uč. 6:30
Nm 24,2-7.15-17d; Ž 25; Mt 21,23-27 11:30 † Anna, Jozef

Veď ma, Pane, po svojich cestách. 18:00 † Anna, Ján

6:30
Sof 3,1-2.9-13; Ž 34; Mt 21,28-32 11:30 † Mária, Matej

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal 18:00 † rod. Hrabčákova

Iz 45,6c-8.18.21d-25; Ž 85; Lk 7,19-23 6:30

11:30 ¤ Monika

18:00 ¤ Bohdan

Gn 49,1-2.8-10; Ž 72; Mt 1,1-17 6:30
11:30 † Mária, Ján

18:00 † Alžbeta, Anna, Michal, Rudolf

Jer 23,5-8; Ž 72; Mt 1,18-24 6:30

11:30 † Anna, Michal

18:00 † Anna, Ján

Sdc 13,2-7.24-25a; Ž 71; Lk 1,5-25 7:00 † Mária

Nech sa mi ústa naplnia chválou a budem 

spievať o tvojej sláve.
18:00 † Mária, Michal

7:10 ranné chvály

7:30 † Štefan

Mich 5,1-4a; Ž 80; Hebr 10,5-10; Lk 1,39-45 9:00 † Mária, Ján

10:30 † Pavol

18:00 † Michal

Nech príde tvoje kráľovstvo, kráľovstvo 

spravodlivosti a pokoja.

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť 

a plnosť pokoja naveky.

Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší 

spravodlivosť.

4. adventná nedeľa

Bože, obnov nás, rozjasní svoju tvár 

a budeme spasení.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

20.12.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie L. Fraštia A. Bizubová M. Lörinčíková H. Andrejková

žalm J. Babejová

2. čítanie L. Fraštiová S. Parasková I. Pribulová E. Andrejková

prosby K. Fraštiová N. Bizubová E. Capová E. Andrejko

1. Bohuznámy venoval na kostol 20 €.
2. Počas adventného obdobia organi-

zujeme Vianočný dar pre chu-
dobných až núdznych. Do 8. 12.
sa vyzbieralo 162,77 €.

3. Reštaurovanie kríža pred kosto-
lom nás stálo 2 342,50 €. Dekan
s kaplánmi kríž požehnal na za-
čiatku otvorenia mimoriadneho
Svätého roka milosrdenstva dňa
8. 12.

4. V ZH osvietili sochu Panny Márie
a vežu kostola z verejného osvet-
lenia.

5. V košickej Crow Aréne bolo v sobo-
tu 5. 12. hokejové stretnutie kňa-
zov Spišskej a Košickej diecézy.
Charitatívny hokejový zápas prišlo
podporiť takmer 600 divákov. Dob-
rovoľné vstupné venovali na pod-
poru diela Mariána Kuffu zo Žako-
viec a charitatívne projekty Petra
Gombitu. Vyhrali hráči Košíc. Sku-
točnými víťazmi sú však ľudia bez
domova, na pomoc ktorým sa vy-
zbieralo 3,5 tisíc €. Hral aj náš
kapl. Hudák a adventný kazateľ
kapl. Marcel Záleha.

6. V sobotu 5. 12. na večernej omši
a v nedeľu 6. 12. na všetkých om-
šiach prebehlo referendum o zho-
tovení nových lavíc s otázkou na
hlasovacom lístku: „Chcem nové la-
vice?“ Referenda sa zúčastnilo 905
veriacich našej farnosti. Výsledok
referenda je: odpoveď „ÁNO“ 829
veriacich (91,60%); odpoveď „NIE“
73 veriacich (8,06%) a 3 neplatné
hlasy (0,33%). O výsledku refe-
renda sme informovali nášho otca
arcibiskupa.

7. Ďakujeme dobrodincom za bohatú
ponuku stromčekov na vianočnú
výzdobu.

8. Na predaj sú ešte vianočné oplát-
ky za 1 €.

9. O farské kalendáre bol veľký záu-
jem, sú už vypredané.

10. Prijímame úmysly na sv. omše
na pol roka do 30. 6. 2016. Na
toto obdobie však možno nahlásiť
najviac tri omše, aby sme vyhoveli
čo najväčšiemu počtu farníkov.

11. Počas adventu každú stredu po-
zývame ráno na rorátnu omšu
s raňajkami jednotlivé životné
stavy. V stredu 16.12. muži
a 23.12. ženy.

12. Vianočná spoločná spoveď v TV
bude 19. 12. od 10. do 16. hod.
V ZH 18. 12. od 17. do 18. hod.
Pred tým v stredu, štvrtok a piatok
budeme spovedať hodinu pred om-
šami. Chorých aj prvopiatkarov
navštívime pred Vianocami 21. 12.
od 8. hod., preto ich do 20. 12. na-
hláste v sakristii.

13. Stretnutie Laického spoločen-
stva MAM bude  v nedeľu 20. 12.
o 15. hod. v rekolekčnej miestnosti.

14. Jednotlivci bez rodinného spolo-
čenstva nech sa do 17. 12. nahlá-
sia v sakristii na Štedrú večeru.

15. Počas sviatkov prosíme mimo-
riadnych rozdávateľov sv. prijí-
mania o splnenie si tejto služby
v Cirkvi.

16. Betlehemské svetlo k nám prinesú
skauti na 4. adventnú nedeľu.

17. Vianočný koncert bude na svia-
tok Svätej rodiny 27. 12. o 16.00
v našom kostole s hosťujúcim zbo-
rom Corale Collegium pod vedením
Izabely Bulinskej, DiS. art.

18. „Toto je brána Pánova! Otvorte mi
brány spravodlivosti!“ Po týchto
slovách Svätý otec František roz-
tvoril bronzovú Svätú bránu Vati-
kánskej baziliky a zostal v tichu
stáť na jej prahu. „Pre tvoje veľké
milosrdenstvo vstúpim do tvojho
domu, Pane,“ – povedal do ticha
a krátko po jedenástej hodine ako
prvý vošiel do chrámu. Katolícka
cirkev na celom svete tak vstúpila
do slávenia mimoriadneho Sväté-
ho roka milosrdenstva, ktorý po-
trvá do 20. 11. 2016.


