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Resp.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na
pokolenie.

U

JE ZVLÁŠTNE, ŽE JEŽIŠ v tomto
spore nezasahuje. Ten človek mož-
no „mal právo“ na svoj podiel. A

Ježiš nehovorí, že sa ho má vzdať, ale že
sa treba vzdať chtivosti. Ona je tá „čierna
diera“, ktorá pohlcuje a nenásytne vysá-
va. Chtivosť sa nenasýti, a tým menej ty
sám. Jej heslo je: „Daj, daj,“ a nikdy ne-
hovorí dosť, podobne ako v Prís 30, 15
„Pijavica má dvoje dcér (a ony hovoria): »Daj!
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Daj!«...“. Teda nemáme sa báť zlodejov,
ale zlodeja v nás, ktorý sa volá chtivosť.
Jej cieľom je nezmyselne kumulovať. A
pritom sme tu na zemi len dočasne.

Istý bohatý turista prenocoval v kartu-
ziánskom kláštore. Udivený sparťanskou
výbavou cely sa spýtal svojho brata sprie-
vodcu: „Kde máte váš nábytok?“

„A kde máte vy, vážený pane, svoj ná-
bytok?“ odpovedal mních úmyselne na
otázku otázkou. „Ja? Ja tade predsa pre-
chádzam“. „No práve,“ odpovedal rehoľ-
ník, „my sme tu tiež len na ceste.“

Raz sa spýtali známeho milionára
Rockefellera: „Koľko musí mať človek pe-
ňazí, aby bol šťastný?“ Odpoveď znela:
„O niečo viac, než práve má.“

Ak je chtivosť len čiernou dierou,
prečo žijeme podľa jej taktovky? Chtivosť
je pijavica, ktorá je pevne prisatá. Je

závislosť. A čím viac pijavica (chtivý člo-
vek) dostáva, tým viac chce! (Sv. Terézia
z Avily).

Chtivosť „sa hlási“, keď v našom ži-
vote vládne chaos. Môže nás miasť, že
„chcieť“ je prirodzené, máme k tomu
sklon – avšak neprirodzené je chceniu
(chtivosti) podľahnúť!

Chtivosť je ukazovateľom „vákua“, bez-
vodnej žíznivej púšte v nás. A táto púšť

sa nepremení na
životodarnú záh-
radu, kým nie je
zvlažená rosou
Ducha. Jednodu-
cho – chtivosť je
volaním: „Bože,
potrebujem ťa, ty
ma môžeš naplniť“.
A bláznivý, nero-
zumný je ten, kto
nerozumie tomu-

to „zakódovanému“ volaniu a vrhá sa
bezhlavo cestou konzumu a užívania.

Si blázon… To nie je odborný posu-
dok psychiatra o tvojom duševnom stave,
ani inzultácia… napodiv túto vetu by si
mohol teraz počuť od Boha! A ak „ti to
patrí“, tak sa jej nemusíš báť – Boh ťa
nezráža, neponižuje. Ak je jeho výchova
niekedy náročná, tak len pre tvoje dob-
ro. Či nie je dobré vedieť, že staviaš svoj
život na piesku, „hore nohami“? Že krá-
čaš priamo do močiara?

www.pastorace.cz/Kazani

VZŤAH JAKUBOVHO LISTU k Pav-
lovej teológii patrí medzi kľúčové
témy a spôsobuje často problémy

mnohým veriacim. Dôležitou časťou je
2, 14-26, kde autor listu vedie teologic-
kú dišputu o vzťahu medzi vierou
a skutkami. „Bratia moji, čo osoží, keď
niekto hovorí, že má vieru, ale nemá
skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak je
brat alebo sestra bez šiat a chýba im
každodenná obživa a niekto z vás by im
povedal: »Choďte v pokoji! Zohrejte sa
a najedzte sa!«, ale nedali by ste im, čo po-
trebujú pre telo, čo to osoží?! Tak aj viera:
ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Ale
niekto povie: »Ty máš vieru a ja mám skut-
ky.« Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja

SKUTKYAAAAAVIERA11111

Príkladom Abraháma
autor cituje Knihu Gene-
zis 15, 6: „Abrahám uveril
Bohu a to sa mu počítalo za
spravodlivosť.“ Vzniká pocit,
že text o Abrahámovi v Jakubovom
liste je vybratý zámerne k príkladu, kto-
rý sa nachádza v Pavlovom liste Rima-
nom 4, 2-3, kde uvádza ten istý citát:
„Ak bol Abrahám ospravedlnený zo
skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred
Bohom. Veď čo hovorí Písmo? Abrahám
uveril Bohu a počítalo sa mu to za spra-
vodlivosť.“

Obaja sa odvolávajú na ten istý sta-
rozákonný citát. Obaja hovoria o vzťahu
medzi vierou a skutkami.

Na podobnosť konceptov a použitých
výrazov upozornil už Augustín: „Ohľa-
dom toho, čo hovorí apoštol Jakub v 2, 20:
Vidiac, že to, čo ohlasoval apoštol Pavol, že
človek je ospravedlnený vierou bez skut-
kov, nie všetci správne porozumeli a dom-
nievali sa, že môžu byť spasení vierou,
keď raz navždy uverili Kristovi, aj keby ko-
nali zlo a žili neporiadnym a trestuhodným
spôsobom, text v 2, 14-26 Jakubovho listu
vysvetľuje, ako skutočne je potrebné Pav-
lovi porozumieť.“

Väčšina biblistov zdôrazňuje, že autor
Jakubovho listu poznal Pavlove listy,
predovšetkým List Galaťanom a Rima-
nom a svojím spisom vedie polemiku
s Pavlovou náukou, uskutočňuje výklad.
Totiž medzi slovami a výrazmi použitými
v Jakubovom liste a v spomenutých
Pavlových listoch existuje podobnosť.
Pavol a Jakub používajú ten istý slovník
a tie isté príklady. Jediný možný záver
je, že medzi spismi Jakuba a Pavla exis-
tuje reálna literárna súvislosť. Jakubov
list je z konca 1. stor. po Kr. (cca 70-90
po Kr.) Pavol písal Galaťanom okolo r.
56 po Kr. a Rimanom okolo r. 58. Je
veľmi pravdepodobné, že autor Jaku-
bovho listu obidva Pavlove listy poznal.

dokončenie nabudúce
– bl –

ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Veríš,
že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli
veria, a trasú sa! Chceš vedieť, márnivý
človeče, že viera bez skutkov je neúčinná?
Nebol náš otec Abrahám ospravedlnený zo
skutkov, keď obetoval na oltári svojho
syna Izáka? Vidíš, že viera spolupôsobila
s jeho skutkami a že skutkami dosiahla
viera dokonalosť. ... A nebola podobne
ospravedlnená zo skutkov aj neviestka
Rachab, keď prijala poslov a poslala ich
inou cestou? Lebo ako telo bez ducha je
mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.“

Nejde o novú tému, lebo už v prvej
kapitole listu autor pozýva adresátov: „A
slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslu-
cháčmi, ktorí klamú sami seba.“ Pavol
v Rim (3, 28): „Lebo si myslíme, že človek
je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov
podľa zákona.“ A v Liste Galaťanon 2,
16: „...a vieme, že človek nie je ospravedl-
nený zo skutkov podľa zákona, ale iba
skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme
uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospra-
vedlnený z viery v Krista a nie zo skutkov
podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zá-
kona nebude ospravedlnený nijaký člo-
vek.“



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 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
Sv. Alfonza Márie de'Liguori, bs. 
uč. Jer 28,1-17; Ž 119; Mt 14,13-21 11:30

Pane, daj mi poznať tvoju spravodlivosť. 18:00 ¤ Viktória

Jer 30,1-2.12-15.18-22; Ž 102; Mt 14,22-36 11:30
Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve. 18:00 † rod. Kičinkova

Jer 31,1-7; (Ž) Jer 31,10.11-12b.13; Mt 15,21-28

11:30
18:00 † Anna

Sv. Jána Márie Vianneya, kň.
Jer 31,31-34; Ž 51; Mt 16,13-23 11:30

Bože, stvor vo mne srdce čisté. 18:00 ¤ rod. Sekáčova

Nah 2,1.3;3,1-3.6-7; (Ž) Dt 32,35c-41; Mt 16,24-28 11:30
Pane, zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. 18:00 ¤ Mária s rod., Alena s rod.

Premenenie Pána 7:00 ¤ členovia RB

Dan 7,9-10.13-14; Ž 97; Lk 9,28b-36

Pánovu slávu uvidia všetky národy. 18:00 † Dušan, Zuzana, Ondrej

7:10 ranné chvály

7:30 † Július, Mária

Múd 18,6-9; Ž 33; Hebr 11,1-2.8-19; Lk 12,32-48 9:00 † Juraj, Štefan

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Augustín

19. nedeľa v období cez rok

Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.
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3. 8. Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.
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OZNAMY

1. Na lavice darovala Bohu známa 50 €.
Ružencové bratstvo venovalo z prís-
pevkov svojich členov: 1 500 € na
kaplnku Božieho milosrdenstva,
5 000 € na nové lavice a 200 € na tá-
bor Škriatok. Pán Boh zaplať!

2. Ďakujeme všetkým dobrodincom,
ktorí ubytovali 20 cyklistov, ktorí
putujú po celom Slovensku a pred
nemocnicami, kde sa vykonávajú pot-
raty, čiže predčasne sa ukončuje ži-
vot nenarodeného dieťaťa, sa modlia
a obetujú cestu bicyklom i nepohodu
za ich záchranu.

3. Ďalších tisíc magnetiek, v poradí
už piata tisícka, sme dali zhotoviť vo
výrobnej cene 40 centov za kus.
Spojením troch magnetiek (kostol
s kaplnkami) sa vytvorí tzv. trebi-
šovský triptych. K dispozícii sú pri
bočnom oltári.

4. V našom dekanáte sa nachádza
socha Panny Márie z Obišoviec.
V nedeľu večer si ju prebrala farnosť
Vojčice a po nej ju preberie farnosť
Slivník.

5. V utorok 26. 7. sme pripravili det-
ský tábor pre 30 detí z rómskej
osady.  Navštívili sme expozíciu po-
ľovníctva a ochrany zveri v Múzeu,
absolvovali prehliadku kostola a ka-
techézu, sv. omšu, obed a športové
hry v parku. Ďakujeme katechétke,
kaplánom, animátorom a dobrovoľní-
kom za pomoc a za zľavy v Múzeu
a reštaurácii Mladosť.

6. Od pondelka 1. 8. je zmena sv.
omší.  Z pastoračných dôvodov ran-
ná omša nebude, ale bude omša na
poludnie o 11.30 hod. a večerná
omša o 18.00 hod.

7. Pred prvým piatkom spovedáme pol
hodiny pred sv. omšami a počas
nich. Kapláni na prvý piatok nav-
štívia chorých doma aj Denný sta-
cionár Arcidiecéznej charity Košice
na ul. M. R. Štefánika 186.

8. Stretnutie rodičov s animátormi
tábora Škriatok bude v pondelok
1. 8. po svätej omši o 18.30 hod.
v kostole. Počas nedieľ bude mož-

7.8.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie D. Biž S. Parasková M. Plonický Z. Lešková

žalm J. Dibdiak
2. čítanie M. Bižová N. Bizubová R. Vaníková M. Princíková

prosby M. Čierna E. Kozáková N. Tomková V. Leško

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa tretíkrát:

Peter Korsch a Jana Jurková
Ohlasujú sa druhýkrát:

Radoslav Sipos a Anna Pilníková
Ohlasujú sa prvýkrát:

Rudolf Vasilčák a Katarína Kolačkovská
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

nosť podporiť detský tábor finančne
pre 5 detí zo sociálnych rodín, ktoré
sponzorujeme a na úhradu nákladov
na ubytovanie 15 animátorov. Tábor
sa uskutoční v čase od 8. do 13. 8.
na Sigorde pri Prešove.

9. Fatimská sobota na arcidiecéznom
pútnickom mieste v Obišovciach bu-
de v sobotu 6. 8. s arcibiskupom
Bernardom a naším dekanom. Prog-
ram začína o 9. hod. Večeradlom,
ktoré povedie náš trebišovský deka-
nát. Odchod autobusu je o 7.30 hod.
od kostola.

10. Pápežské misijné diela na Sloven-
sku rozbiehajú projekt „Adoptuj si
bohoslovca“.  Podrobnosti na našej
webovej stránke.

Všeobecný: Aby sa šport stal prí-
ležitosťou k bratským stretnutiam
medzi národmi a významne prispel
k mieru vo svete.
Evanjelizačný: Aby kresťania žili
podľa evanjelia tak, že budú vydávať
svedectvo viery, úcty a lásky k blíž-
nemu.
Úmysel našich biskupov: Aby kres-
ťania prispievali k zmierňovaniu
hmotného i duchovného utrpenia
ľudí postihnutých nevyliečiteľnými
chorobami.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA AUGUST


