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3. pôstna nedeľa

Resp.: Milostivý a milosrdný je Pán.
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tupe: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom
hovoril kedysi Boh otcom skrze pro-
rokov. V týchto posledných dňoch pre-
hovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil
za dediča všetkého a skrze ktorého stvo-
ril aj svet.“ Boh podľa tohto textu po-
čas celých dejín hľadal spôsob, ako sa
nám prihovoriť a presvedčiť nás
o svojej dobrote a tiež o tom, že sme
tu, aby sme prinášali ovocie.

Čo by toto posolstvo malo pre nás
znamenať? V prvom rade, aby sme
žasli nad milosrdenstvom a kreativi-
tou Boha v našom živote. Boh nám
dáva znova šancu. Koľko nových šan-
cí sme už dostali a stále dostávame
od Boha? Aj my sme pozvaní v pôste
byť trpezliví a dávať novú šancu tak,
ako sme ju už veľakrát dostali.      n

Ján Kocurko, kaplán

DNEŠNÁ NEDEĽA by mohla
mať prívlastok nedeľa trpezli-
vosti a nových šancí. Téma

figovníka, ktorá je ústrednou myš-
lienkou, hovorí práve toto. Lukáš je
jediný evanjelista, ktorý toto podo-
benstvo má. Pán vinice zasadil figov-
ník. Po istom čase sa rozhodne, že
ho vytne, lebo načo mu bude zby-
točne zaberať zem.

Môže sa nám zdať, že podoben-
stvo je len o Vyvolenom národe. Je-
žiš medzi ním pôsobil a kázal mu tri
roky. No on sa neobrátil a zostal bez
ovocia, ktoré Boh od neho očakával.
Zaujímavou postavou podobenstva je
vinohradník, ktorý chce dať ďalšiu
šancu. Dokonca ručí svojou prácou,
že sa osobne bude o neho starať.
Neplodnosť figovníka berie na seba.
Ako keby povedal: „Pane, nie figovník
je vinný, ale ja a vlastne aj ty sme vinní.
Podľa nás sme mu vytvorili dobré
podmienky, ale možno podľa neho nie.
Skúsme ešte iný prístup.“ Toto nám
hovorí o dobrote a kreativite Božej.
V liste Hebrejom čítame o inom prís-

V TOMTO OBDOBÍ sa viac ako
inokedy zamýšľame nad našou
vierou, ktorá by mala byť prame-

ňom a stredobodom celého nášho nábo-
ženského života. Človek totiž vierou od-
povedá na zámer, ktorý Boh usku-
točňuje v čase. Apoštol Pavol píše o
našom Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý
vstal z mŕtvych, že: „Skrze neho sme
dostali milosť a apoštolský úrad, aby na
slávu jeho mena poslušne uverili všetky
národy“ (Rim 1, 5).

Poslušnosť viere bola cieľom smrti
Ježiša a zoslania Ducha Svätého na
apoštolov, aby v nich prebývala a aby ju

ktorí ho poslúchajú“ (Hebr
5, 9). Ježiš je pre nás spa-
siteľom skrze tento základ-
ný akt poslušnosti viery.

Aj naši otcovia sa zachránili
skrze poslušnosť a počúvanie: „S vierou
poslúchol Abrahám, keď bol povolaný,
aby išiel na miesto, ktoré mal dostať ako
dedičstvo; išiel a ani nevedel, kam ide“
(Hebr 11, 8). Môžeme si predstaviť
Abraháma, ktorý kráča prvým úsekom
svojej púte, ktorej koniec nepozná. Aký
nával otázok musel prejsť jeho hlavou?
Určite nebolo ľahké odpovedať na otáz-
ky typu: „Kto mi to káže urobiť? Je to
naozaj správne? Prečo som neostal
tam, kde som bol?“ Ur patril v Abra-
hámovej dobe k najvyspelejším sumer-
ským mestským štátom. Aj dnes, aj keď
je úplne iná doba a iný stupeň pozna-
nia, nie je jednoduché odísť z vyspelé-
ho štátu do zaostalého. Dnes hľadáme
istoty – sociálne, pracovné, bytové
a pod. Ako by sme teda reagovali na
Abramovom mieste? Hlbšie zamyslenie
nám ukáže zrkadlo našej viery. Záro-
veň si musíme položiť otázku: „Čo odo
mňa Boh chce?“ Ako to môžem vedieť?
Odpoveď nachádzame v Božom slove –
teda v Biblii.

Poslušnosť viery sa nenaplní jedi-
ným skutkom; skôr je začiatkom boja
proti všetkým svetským pokušeniam
ako neposlušnosť, sebestačnosť, do-
mýšľavosť – myslenie vlastné živočíš-
nemu človekovi, človeku viac telesné-
mu, ktorý podľa slov sv. Pavla má vždy
tisíc dôvodov, aby sa vzoprel. Preto nás
vyzýva: „Usilujte sa o lásku, dychtite po
duchovných daroch, zvlášť aby ste proro-
kovali “ (1 Kor 14, 1).

Naša poslušnosť viery sa môže pre-
javiť zvlášť v roku milosrdenstva, keď
môžeme nielen ohlasovať radostnú
zvesť, ale aj prejavovať lásku blížnym,
zvlášť skutkami milosrdenstva.

– bl –

POSLUŠNOST¡
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obsiahli a bola aj cieľom apoštolátu sv.
Pavla. Poslušnosť viere je aj cieľom
Cirkvi a vôbec kresťanského poslania;
dosiahnuť poslušnosť viery každého ro-
zumného stvorenia voči tajomstvu Bo-
ha, voči kerygme teda ohlasovaniu
spásy. Je to kľúčová téma celého Nové-
ho zákona. Pavol v Liste Rimanom
zdôrazňuje: „A tomu, ktorý má moc utvrdiť
vás podľa môjho evanjelia a hlásania Je-
žiša Krista na základe zjavenia tajomstva,
ktoré bolo od večnosti skryté, ale teraz
bolo zjavené a skrze Písma prorokov
z príkazu večného Boha vyjavené všet-
kým národom, aby poslušne prijali vieru,
jemu jedinému múdremu Bohu sláva
skrze Ježiša Krista naveky. Amen“ (Rim
16, 25-27).

Táto myšlienka je vyjadrená aj v Lis-
te Hebrejom, kde sa hovorí, že Boží
Syn, „...keď dosiahol dokonalosť, stal sa
pôvodcom večnej spásy pre všetkých,



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
6:30

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

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. 18:00 † Mária, František

6:30
Dan 3,25.34-43; Ž 25; Mt 18,21-35 11:30 † Miroslav

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie. 18:00 † Anna

Dt 4,1.5-9; Ž 147; Mt 5,17-19 6:30

11:30 † Alžbeta, Jozef

18:00 † Ján

Jer 7,23-28; Ž 95; Lk 11,14-23 6:30

11:30 † Mária

18:00 † Ján

6:30
Oz 14,2-10; Ž 81; Mk 12,28b-34 11:30 † Anton, Mária

17:15 krížová cesta

Pane, ty máš slová večného života. 18:00 † Mária, Štefan, Júlia

Oz 6,1-6; Ž 51; Lk 18,9-14 7:00
Bože, ty máš záľubu v srdci úprimnom. 18:00 † Ján, Mária

7:10 ranné chvály

7:30 † Michal, Mária

9:00 ¤ Božena, Mikuláš

10:30 ¤ pro populo

14:30 krížová cesta

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. 18:00 ¤ Ivan 70 r.živ.

Po
29. 2. 

Ut
1. 3. 

Pi
4. 3. 

So       
5. 3.

Št
3. 3.

Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho 

Boha.

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas 

a nezatvrdzovali si srdcia.

Ne
6. 3.

St
2. 3. 

4. pôstna nedeľa

Joz 5,9a.10-12; Ž 34; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32
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OZNAMY

1. Na charitu sa na 1. pôstnu nede-
ľu v Trebišove vyzbieralo 992,90 €.

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

3. Mestu Trebišov ďakujeme za ore-
zanie vetvičiek stromov pred kos-
tolom, aby lepšie vynikol jeho no-
vý šat a krása historickej stavby.

4. V sobotu 19. 2. bola duchovná ob-
nova na tému Božie milosrdenstvo,
ktorú viedli rehoľné sestry z tejto
kongregácie. Vyslali sme vtedy z
kostola putovný obraz Božieho
milosrdenstva po rodinách, ktoré
si ho budú uctievať v Roku milo-
srdenstva do 20. 11. Prvý týždeň
si ho uctila kňazská rodina a po-
tom v nedeľu po omši o 11.30
hod. ho preberie rehoľná rodina.

5. V pondelok 29. 2. bude stretnutie
prvoprijímajúcich detí a ich ro-
dičov s kňazmi.

6. V piatok 4. 3. bude stretnutie ro-
dičov birmovancov s kňazmi, aby
ich informovali o stave prípravy
birmovancov a ich dochádzke na
týždenné katechézy.

7. 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.  3. pôstna nedeľa: rodiny, 4.
Fokoláre, 5. seniori, 6. Modlitby
otcov a matiek.

8. Snúbenci nech sa zúčastnia na
predmanželskej náuke s kňazmi,
poslednej v tomto cykle. Začína v
sobotu 12. 3. o 9. hod. v rekolek-
čnej miestnosti farského úradu.

9. V sobotu 5. 3. bude dekanátne
stretnutie mládeže v Trebišove.
Program: 8.30 registrácia; 9.00
krížová cesta, spieva mládežnícky
zbor Coolbad z Košíc; 10.00 sv.
omša, celebrant V. Šosták, bis-
kupský vikár; 11.00 prednáška

6.3.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie D. Biž K. Fraštiová N. Tomková M. Princíková

žalm P. Sopková

2. čítanie M. Bižová L. Fraštiová M. Plonický V. Leško

prosby M. Čierna L. Fraštia R. Vaníková Z. Lešková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

o milosrdenstve a diskusia. Spo-
ločný obed. Workshopy. 16.00
adorácia spojená s chválami spo-
ločenstva Nehem z TV. Plagát je
na webe.

10. Pozývame  vás na ekumenickú bo-
hoslužbu slova, ktorá bude v nede-
ľu 6. 3. o 16. hod. v modlitebni Re-
formovanej cirkvi v Trebišove. Us-
kutoční sa v rámci svetových dní
modlitieb žien za ženy na Kube.

11. Konferencia biskupov Slovenska
predložila politickým stranám
podnety na roky 2016-2020, tzv.
Desatoro pre lepšie Slovensko:
1) Národný demografický plán
a rodinná politika. 2) Väčšie
spoločenské ocenenie a ochrana
matiek, zvlášť z mnohopočetných
rodín. 3) Úplné dofinancovanie
cirkevného školstva. 4) Spravodli-
vé financovanie zariadení sociál-
nych a zdravotníckych služieb bez
ohľadu na zriaďovateľa. 5) Väčšia
solidarita SR s vojnovými utečen-
cami a migrantmi, najmä s pre-
nasledovanými kresťanmi. 6) Ob-
medzenie interrupcií prinajmen-
šom na žiadosť ženy a zo
sociálnych dôvodov. 7) Obmedze-
nie nedeľnej práce. 8) Odstúpenie
od Istanbulského dohovoru, nájsť
iné nástroje ochrany žien pred
násilím. 9) Upraviť zloženie Rady
vlády pre ľudské práva a ich výbo-
rov. 10) Ochrana životného pros-
tredia.

12. 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 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.


