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2. pôstna nedeľa

Resp.: Pán je moje svetlo a moja spása.
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PUTOVANIENANANANANAHORU
vodcu, spôsob či formu cestovania.
Kiežby bol pre nás cieľ, sprievodca
i spôsob jediný, Pán Ježiš Kristus.

Ako premýšľam o tajomstve Pre-
menenia na hore, chcel by som nás
všetkých povzbudiť, aby sme neod-
mietali Ježišovo pozvanie k výstupu
na vrchol, k dôvernému spoločenstvu
modlitby. Dopraje nám pohľad na
širšie horizonty, zjaví nám budúcu
slávu, rozdúcha náš vnútorný oheň.
Modliť sa a modliť sa so Svätým pís-
mom v rukách znamená objaviť, že
Boh má inú rétoriku, mnohokrát iné
úmysly, než aké máme my. Kiež sa
k týmto momentom radi vraciame, kiež
sa nám stanú posilou, až budeme nie
na vrchole, ale v hlbine, po krk v bahne,
v tme a v psote. Nezostaneme však
sami, pretože: „I keby som mal ísť
tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého,
lebo ty si so mnou“ (Ž 23, 4).   n

P. Petr Šabaka

PREMÝŠĽAL SOM o Ježišovom
putovaní Izraelskou krajinou.
Raz svojim apoštolom hovorí o

utrpení, ktoré ho čaká, po niekoľkých
dňoch vystupuje na vrchol hory, kde
zažijú blízkosť svojho nebeského Ot-
ca. Zostupuje však opäť dole, zvádza
boj proti diablovi, uzdravuje, učí.

I náš život sa podobá ceste. „Jed-
nou jsi dole, jednou nahoře…“ spieva sa
v jednej piesni. Zakúšame okamihy
slávy a vzápätí prechádzame skúška-

mi a trpkosťou či už svojím pri-
činením alebo cudzím. Prechádzame
rozmanitou krajinou, vrcholkami
kopcov, strmými údoliami, rozľahlými
pláňami, hlbokými hustými lesmi.
Tiež striedame rôzne denné doby,
aprílové premenlivé počasie, takže je
nám zima alebo zase horúco, sme
unavení inokedy odpočinutí.

Na ceste nášho života sa dá blúdiť
alebo putovať. Žalmy k tomu ponú-
kajú svoj komentár: „Blúdili pustatinou
a po vyprahnutej stepi, nenachádzali
cestu k trvalému bydlisku“ (Ž 107, 4).
Alebo: „Blažený človek, ktorému ty
pomáhaš, keď sa chystá na svätú púť“
(Ž 84,6). Nikto z nás nemusí, ale
každý si môže zvoliť svoj cieľ, sprie-

AUTOR SKUTKOV apoštolov
Lukáš na konci Pavlovej reči
v Miléte uvádza Ježišove slová,

ktoré nenájdeme v evanjeliách. Zdô-
razňuje nebezpečenstvo bohatstva
a nutnosť kresťanskej obetavosti pri
správe materiálnych hodnôt v pros-
pech druhých. Pavol, keď sa lúči so
staršími z Efezu v Miléte, hovorí: „A
teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho
milosti: ono má moc budovať a dať de-
dičstvo medzi všetkými posvätenými.
Netúžil som po ničom striebre ani zlate,
ani odeve. Sami viete, že tieto ruky vys-
lúžili všetko, čo som potreboval ja a títo
tu so mnou. Vo všetkom som vám uká-
zal, že treba takto pracovať a ujímať sa
slabých a pamätať na slová Pána Ježi-
ša; lebo on povedal: »Blaženejšie je dá-
vať ako prijímať.«“.

Taký výrok, ktorý
je pripisovaný
Ježišovi Kristovi
a nie je napísaný
v evanjeliách, ale
v iných spisoch Nového zákona (napr.
Sk 20, 35), alebo v spisoch cirkev-
ných Otcov, v apokryfoch, židovských
či islamských spisoch, sa nazýva ag-
rafa (z gr. ágraphos – nenapísaný). Len
niektoré agrafy sú autentické, iné
vznikli prispôsobením evanjeliových
výrokov a iné sú nepravé, čo vidno
z toho, že sú v ostrom protiklade
s Ježišovou dôstojnosťou a náukou.

O tom, že Ježil urobil mnoho zna-
mení a veľa povedal, čo nie je zazna-
menané v evanjeliách, nás informuje
evanjelista Ján. To, prečo si Pavol vo
svojej reči v Miléte vybral práve ten-
to výrok, má svoje historické poza-
die. Grécky historik Thukydides vo
svojich Dejinách peloponézskej vojny
opisuje, ako si urodzený Odrysovia
vyžadovali dary a uvádza: „U nich sa

totiž ujal zvyk celkom opač-
ný, než aký platil v perz-
skom kráľovstve, ale rozšíre-
ný aj u ostatných Thrákov, zvyk
radšej brať než dávať (a bola väčšia
hanba, ak požiadaný nedal, než ak žia-
dajúci nedostal), a čím bol kto mocnejší,
tým viac sa ním riadil. Ak niekto nedá-
val dary, nič u nich nedosiahol.“

Pavol teda reaguje na konkrétnu
situáciu a problém darovania podpo-
ruje Ježišovým výrokom. Zdôrazňuje
ním nebezpečenstvo bohatstva a nut-
nosť kresťanskej obetavosti pri sprá-
ve materiálnych hodnôt v prospech
druhých. Materiálna obetavosť, ako-
koľvek môže byť ťažká, je službou
slabším. Ježiš sa po celý život obeto-
val a upozorňoval na význam zrieknu-

tia sa majetku.
Ježiš nás týmto

výrokom chce po-
učiť, že keď „dáva-
me“, robíme vlast-
ne niečo, čo je

užitočné pre nás samých. „Dávajte
a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú,
natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona.
Lebo akou mierou budete merať vy,
takou sa nameria aj vám“ (Lk 6, 38).

Aj v tomto pôstnom období máme
šancu obdarúvať – prispieť do Veľko-
nočného daru. Synonymom slova ob-
darovať je obšťastniť – teda urobiť
šťastným. Položme si s evanjelistom
otázku: „Kto je môj blížny? Kedy má-
me obdarúvať?“ Nemusia to byť len
materiálne dary. Môže to byť aj lás-
kavé slovo, odpustenie, povzbudenie
či prejavenie záujmu o druhého. Rok
milosrdenstva nám dáva príležitosť
sa nad sebou zamyslieť a identifi-
kovať sa so slovami Ježiša, že:
„Blaženejšie je dávať ako prijímať.“

– bl –

„Blaženejšie je dávať,
ako prijímať.“

(Sk 20, 35)



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

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Katedra svätého Petra, apoštola 6:30

1 Pt 5,1-4; Ž 23; Mt 16,13-19 11:30 † Anna, Ján, Júlia

Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 18:00 † Ján, Anna, Jozef, Andrej

6:30
Iz 1,10.16-20; Ž 50; Mt 23,1-12 11:30 ¤ Matej s rod.

Ukáž nám, Pane, cestu spásy. 18:00 ¤ Ladislav, Anna, Andrejka

6:30
Jer 18,18-20; Ž 31; Mt 20,17-28 11:30 ¤ Matúš

Zachráň ma, Pane, vo svojom milosrdenstve. 18:00 † František, Mária

6:30
Jer 17,5-10; Ž 1; Lk 16,19-31 11:30 † Jozef, Lukáš, Dušan, Barbora

Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. 18:00 ¤ Anna

6:30
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Ž 105; Mt 21,33-43.45-46 11:30 † Andrej

17:15 krížová cesta

Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. 18:00 ¤ Terézia

Mich 7,14-15.18-20; Ž 103; Lk 15,1-3.11-32 7:00 † Juraj

Milostivý a milosrdný je Pán. 18:00 † Ignác, Irena, Vojtech, Mária

7:10 ranné chvály

7:30 † Zuzana, Michal

9:00 † Michal, Anna

10:30 ¤ pro populo

14:30 krížová cesta

Milostivý a milosrdný je Pán. 18:00 ¤ rod. Leškova
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Ex 3,1-8a.13-15; Ž 103; 1 Kor 10,1-6.10-12; 
Lk 13,1-9
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OZNAMY

1. Na charitu sa minulú nedeľu
vyzbieralo v Zempl. Hradišti 27 €.
Riaditeľ Arcidiecéznej charity Ko-
šice Cyril Korpesio hovorí, že v je-
sennej zbierke minulý rok dostali
vyše 75 tisíc €. „Tieto peniaze, časť
sme použili na vykrytie strát v so-
ciálnych službách a časť sme si od-
ložili na nevyhnutné rekonštrukcie.
Tento rok chceme sa pustiť do re-
konštrukcie krízového centra v Ko-
šickej Novej Vsi."

2. V pôstnom období farské spolo-
čenstvo opäť organizuje pomoc
chudobným vo forme Veľkonočné-
ho daru.

3. Postiť sa o chlebe a vode v stredu
a piatok je tzv. fatimský pôst. Kto
môže, nech ho počas pôstu obetuje
za oživenie viery v našej farnosti
u detí, mládeže a ľahostajných
farníkov. Pridajme v tento deň
Korunku k Božiemu milosrden-
stvu alebo ruženec spoločne v ro-
dine. Horlivci nech sa zapíšu do
zoznamu v sakristii. Zatiaľ sa
zapojilo 8 farníkov a dvaja kňazi.

4. V Posolstve Svätého otca na pôs-
tne obdobie 2016 sa zdôrazňuje
globalizácia ľahostajnosti vo vie-
re. Ale nám nemôže byť ľahostaj-
ný brat alebo sestra vo viere, lebo
Bohu nie je nikto ľahostajný. Pre-
to sa modlíme a postíme za od-
stránenie ľahostajnosti z kres-
ťanského života.

5. Pobožnosti krížovej cesty budú
v piatok o 17.15 hod. pod vedením
birmovancov a v nedeľu o 14.30
hod. ich povedú jednotlivé životné
stavy. 2. pôstna nedeľa: rehoľné
sestry a spoločenstvo MAM, 3. ro-
diny, 4. Fokoláre, 5. seniori,
6. Modlitby otcov a matiek.

6. Stretnutie Laického spoločenst-
va MAM bude v rekolekčnej mies-
tnosti v nedeľu 21.2. po krížovej
ceste.

28.2.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie P. Urban I. Bartovičová M. Lörinčíková sr. Alojzia

žalm J. Obrin

2. čítanie T. Tink T. Bartovič I. Pribulová M. Vargová

prosby E. Capová R. Bartovič Z. Bačová H. Fraňová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)

7. Snúbenci, ktorí plánujú uzatvoriť
sviatosť manželstva, nech sa zú-
častnia na predmanželských ná-
ukách. Náuky začínajú každú so-
botu o 9. hod. v rekolekčnej
miestnosti farského úradu.
Rozvrh: 27. 2. kňaz a MUDr.
Dinisová, 12. 3. kňaz.

8. V rámci Roka milosrdenstva
k jeho hodnotnejšiemu a hlbšie-
mu prežívaniu vám odporúčame
prečítať encykliku sv. Jána Pavla
II. o Božom milosrdenstve Bohatý
na milosrdenstvo je Boh (Dives in
misericordia), ktorú napísal 30.12.
1980 a nájdete ju na internete.

9. V sobotu 5. 3. bude dekanátne
stretnutie mládeže v Trebišove.
Plagát je na web stránke.

10. Modlitbou a pôstom za Sloven-
sko je duchovná iniciatíva za vy-
prosenie Božieho požehnania
a pomoci Ducha Svätého pre Slo-
vensko, za oživenie viery, nádeje,
lásky a tiež, aby sme si vo voľ-
bách vybrali ľudí, ktorým úprimne
pôjde o dobro všetkých obyvateľov
našej krajiny. Kedy? Od Popolco-
vej stredy do dňa volieb (5. 3.)
Ako? Modlitbou každý deň o 21.00
podľa vlastného výberu (napr.
Otče náš, Zdravas’ Mária a Sláva
Otcu alebo Korunka k Božiemu
milosrdenstvu a pod.) Pôstom kaž-
dý deň aspoň malý pôst/sebazá-
por (napr. nedať si cukor do čaju,
deň bez internetu a pod.)

11. Slovenská katolícka charita vy-
hlásila zbierku na pomoc deťom
v  subsaharskej Afrike s názvom
Pôstna krabička pre Afriku.
Podporí výstavbu murovanej bu-
dovy materskej školy, ktorá lepšie
ochráni deti v najmä v období daž-
ďov. V rámci pomoci pre Rwandu
plánuje podporiť fungovanie zdra-
votného strediska v meste Kibe-
ho. Taktiež chce podporiť  Južný
Sudán a Keňu. Krabičky sú k dis-
pozícii v kostole pri časopisoch.


