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Resp.: Pane, príď mi čím skôr na pomoc.

U

PRI LITÁNIÁCH k Ježišovmu me-
nu, Srdcu Ježišovmu, Duchu
Svätému sa odpovedá na jed-

notlivé zvolania práve týmito slova-
mi, ktoré vyjadrujú hlbokú a urgen-
tnú prosbu, aby sa Boh nad nami
zmiloval, aby vyslyšal našu prosbu,
lebo sme sa ocitli v duchovnej alebo
hmotnej núdzi.

PANE,ZMILUJZMILUJZMILUJZMILUJZMILUJSA
NADNADNADNADNADNAMI

lania: „Bože, zmiluj sa nado mnou, Pa-
ne Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa
nado mnou hriešnym.“ Krátke slová,
ale plné viery v božstvo Ježiša Kris-
ta, Božieho Syna a nášho Pána. Ob-
sahovo veľmi bohaté na prejavy vie-
ry. Vyjadrujú vieru, že Ježiš môže vy-
počuť prosbu, lebo je Boží Syn, ktorý
prišiel spasiť svet. Tomu, kto v neho
verí, všetko je možné. Žena v ňom
našla svojho Spasiteľa, ktorý môže
vyriešiť jej neriešiteľnú situáciu. Jej
dcéru mohol oslobodiť od zlého len
mocnejší – Ježiš, postrach zlých du-
chov. Aj dnes ho volajme, aby zmenil
atmosféru strachu, obáv, beznádeje
a zmiloval sa nad nami.   n

Jozef Gnip, dekan

SKUTKYAAAAAVIERA22222

Kananejská žena, ktorá sa stretla
s Ježišom, obdobne volá k nemu:
„Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dá-
vidov. Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“
Ak matka vidí, že jej dieťa trpí, ona
trpí ešte viac. Ona trpí ešte viac, lebo
jej dieťa znáša utrpenie spôsobené
zlým duchom. Trpí hrozne, ale aj pro-
sí. Ježiš sa bráni vyslyšaniu jej pros-
by argumentom, že prichádza najprv
k svojim Izraelčanom. Ale jej viera
v neho premohla aj jeho. Milosrden-
stvo, ktoré v ňom objavila, vyšlo
z neho a jej dcéra ozdravela.

Medzi najstaršie modlitbové zvo-
lania zvlášť na východe, kde ony
prvýkrát odzneli, patria prioritne zvo-

V PAVLOVEJ TEOLÓGII je výcho-
diskovým bodom rozdiel medzi
izraelským národom, ktorý bol Bo-

hom uprednostňovaný a hriešnymi po-
hanskými národmi, čiže medzi Židmi
a hriešnikmi. Toto členenie ľudstva vy-
chádzajúce z dejín je teraz prehlásené za
bezvýznamné. Pre Židov už niet inej ces-
ty k ospravedlneniu pred Bohom. Neup-
latní sa už ani cesta zachovania zákona.
Aj pre nich existuje len cesta viery
v Krista. Preto Pavol a ostatní Židia pri-
jali túto vieru.

V 16. verši Listu Galaťanom sa pojem
ospravedlnenia uvádza 3-krát. Nejde
však o ospravedlnenie v zmysle etickom,

ale o otázku, či je človek, Bohom prehlá-
sený za spravodlivého, omilostený, či je
napriek svojej vine uznaný za nevinné-
ho, a tak uzmierený s Bohom.

Pre Pavla je dôležité, že Boh konečné
ospravedlnenie nevyhradil poslednému
súdu, ale umožnil ho už v prítomnosti,
v Kristovi. V tomto zmysle je Kristovo
dielo koncom času. Od tejto chvíle sa s
Kristom môže človek nielen usilovať (ako
predtým zachovávaním Zákona) o pred-
poklady pre svoje omilostenie, ale môže
byť skutočne ospravedlnený, a to bez Zá-
kona, výlučne skrze vieru. „Ale teraz sa
zjavila Božia spravoslivosť bez zákona,“
výlučne skrze vieru. „Božia spravodlivosť
skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo
veria. Lebo niet rozdielu: veď všetci zhrešili
a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlne-
ní zadarmo jeho milosťou, vykúpením
v Kristovi Ježišovi“ (Rim 3, 21-24).

U Jakuba nikdy nebol „skutok“ totož-
ný so „skutkom zákona“, a preto vlastne
vznikol problém jakubovského poňatia
viery vzhľadom k pavlovskému uvažova-
niu o ospravedlnení.

Je spasenie možné jedine skrze vieru
alebo skrze vieru plus skutky? Táto otáz-
ka kresťanskej teológie spôsobila Refor-

máciu – rozdelenie na pro-
testantskú a katolícku cir-
kev, je kľúčovým rozdielom
medzi biblickým kresťanstvom
a väčšinou „kresťanských“ siekt.
Som spasený len vďaka viere v Ježiša
alebo musím veriť a robiť určité veci?

Niektorí vidia rozdiel medzi Pavlom
(spasenie jedine skrze vieru) a Jakubom
(spasenie vierou a skutkami). V skutoč-
nosti Pavol a Jakub si v ničom neproti-
rečia. Jediným bodom nesúhlasu, ktorý
niektorí ľudia vidia, je vzťah viery
a skutkov. Pavol hovorí, že ospravedlnenie
je jedine skrze vieru, kým Jakub hovorí,
že ospravedlnenie je vierou a skutkami.

Tento zdanlivý problém možno riešiť
preskúmaním, o čom presne Jakub píše.
Jakub vyvracia vieru, že človek môže mať
vieru bez konania dobrých skutkov (Jak
2,17-18). Jakub zdôrazňuje, že pravá vie-
ra v Krista má za dôsledok zmenený život
a dobré skutky (Jak 2, 20-26). Jakub ne-
hovorí, že ospravedlnení sme skrze vieru
a skutky, ale že človek, ktorý bol skutoč-
ne ospravedlnený vierou, bude vo svojom
živote činiť dobré skutky. Ak niekto
tvrdí, že je veriaci, ale nečiní dobré
skutky vo svojom živote, pravdepodobne
nemá pravú vieru v Krista.

Pavol vo svojich listoch hovorí to isté.
Dobré ovocie, ktoré by veriaci mali v ži-
vote prinášať, je vymenované v Gal 5,
22-23. Hneď potom, ako nám je poveda-
né, že spasení sme nie skutkami ale
z viery (Ef 2, 8-9), Pavol nás informuje,
že sme boli stvorení, aby sme konali dob-
ro (Ef 2, 10). Pavol očakáva od zmeneného
človeka to isté čo aj Jakub. „Ak je niekto
v Kristovi, je novým stvorením, staré veci po-
minuli, hľa, všetko je nové “ (2 Kor 5, 17)!
Jakub a Pavol si neodporujú vo svojom
učení o spasení. Pristupujú k tomu isté-
mu problému z inej perspektívy. Pavol
jednoducho zdôrazňuje, že ospravedlne-
nie je jedine skrze vieru, kým Jakub
kladie dôraz na fakt, že viera v Krista má
za dôsledok dobré skutky.             – bl –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 18:00 10:30

Charitný dom J.M. 16:00 9:00
Rómska osada

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
ústav
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Nanebovzatie Panny Márie 6:10 ranné chvály

6:30 prikázaný sviatok

11:30 † Libuša

Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená 

zlatom.
18:00 † Jozef

Sv. Štefana Uhorského
Ez 28,1-10; (Ž) Dt 32,26-28.30.35c-36b; Mt 19,23-30 11:30

Zľutuj sa, Pane, nad svojimi služobníkmi. 18:00 † Štefan 2x, Júlia, Stanislav

Ez 34,1-11; Ž 23; Mt 20,1-16 11:30
Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 18:00 † Ján, Mária, Ondrej

Ez 36,23-28; Ž 51; Mt 22,1-14 11:30
Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení. 18:00 ¤ Elena

Ez 37,1-14; Ž 107; Mt 22,34-40

11:30

18:00 ¤ Anna 70 r.ž.

Sv. Bernarda, op. uč. 7:00 † sr. Cilínia

Ez 43, 1-7a; Ž 85; Mt 23,1-12

Pánova sláva bude prebývať v našej krajine. 18:00 † Veronika

7:10 ranné chvály

7:30 † Ján, Júlia, Andrej, Helena

Iz 66,18-21; Ž 117; Hebr 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30 9:00 † Anna, Michal

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Peter 70 r.ž.

Št
18. 8.

Ne
21. 8. 

St
17. 8. 

Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo 

trvá naveky.

Zjv 11,19a;12,1-6a.10a-c; Ž 45; 1 Kor 15,20-27a; 
Lk 1,39-56

21. nedeľa v období cez rok

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Po
15. 8. 

Ut
16. 8. 

Pi
19. 8. 

So
20. 8. 
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OZNAMY

1. Na lavice darovala Bohu známa 10 €.
2. Fatimskej soboty s Večeradlom sa na

pútnickom arcidiecéznom mieste
v Obišovciach zúčastnilo viac ako
sto pútnikov z trebišovského deka-
nátu a spevácky zbor Archa zo Sečo-
viec.

3. Ďakujeme našim animátorom Eme
a Linde Petríkovým, Tomášovi Ba-
ňackému, Anne Márii Bizubovej,
Dominike Cabadovej, Danielovi Hil-
gardovi, Matejovi Hrubovskému, Mi-
chaele Kondášovej, Nikolete Krašče-
ničovej, Samuelovi Krupskému, Jane
Muchinovej, Filipovi Obrinovi, Dia-
ne Sovákovej, Patrícii Zatkovej, Alici
Zemanovej za obetavú prácu s deťmi
na 15. ročníku tábora Škriatok na
Sigorde pri Prešove.

4. Počas Roka milosrdenstva sa každý
piatok v hodine milosrdenstva o 15.
hod. modlíme s kňazom Korunku
Božieho milosrdenstva pred novou
kaplnkou zasvätenou tomuto Božie-
mu atribútu. Je povzbudzujúce, že aj
počas dňa sa ľudia zastavujú pred
kaplnkou a modlia sa k milostivému
obrazu Božieho milosrdenstva, cez
úctu ktorého Ježiš sľúbil sv. Faus-
týne a jeho ctiteľom mnohé milosti.

5. Obraz Božieho milosrdenstva bol
celý týždeň v Charitnom dome, ktorý
si v utorok 9. 8. slávením Eucha-
ristie pripomenul svoju patrónku sv.
Teréziu Benediktu z Kríža.

6. Na budúcu sobotu 20. 8. od 9. do
11.30 hod. pokračujú náuky pre
snúbencov ako príprava na sviatosť
manželstva. Posledné stretnutie toh-
to cyklu bude nasledujúcu sobotu.
Snúbencom aj manželom odporúča-
me preštudovať si najnovší pápežský
dokument Radosť z lásky v rodine
od pápeža Františka, ktorý sa zaobe-
rá problematikou manželstva. Je
dostupný v predajni SSV aj na
internete.

7. V pondelok 15. 8. je prikázaný svia-
tok Nanebovzatia Panny Márie.
Omše vo farskom kostole budú

21.8.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie K. Fraštiová E. Šimkovičová J. Karniš E. Andrejková

žalm M. Borošová
2. čítanie L. Fraštiová A. Šimkovičová A. Potocká E. Andrejko

prosby L. Fraštia E. Czuľbová T. Majerská H. Andrejková

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:

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

(6.10 Ranné chvály) o 6.30, 11.30
a 18. hod. V Charitnom dome
a v nemocničnej kaplnke o 16. hod.
Prikázaný sviatok Nanebovzatia Pan-
ny Márie ustanovil v Ríme pápež
Sergius I. (687-701). V Jeruzaleme
sa tento deň vyvinul od 5. stor. ako
sviatok Zosnutia Matky Božej. Tak
ho aj dnes svätia gréckokatolícki a
pravoslávni veriaci.

8. Celodenná poklona Sviatosti oltár-
nej v rámci arcidiecéznej poklony je
pre našu farnosť každoročne určená
na 18. 8. a 22. 11. Prosíme Ružen-
cové bratstvo a iné náboženské zdru-
ženia pôsobiace vo farnosti, aby
zabezpečili účasť adorantov od 8. do
18. hod. Vo filiálnom kostole ZH bu-
de sviatosť vystavená k verejnej pok-
lone od 14. a ukončí sa slávením
Eucharistie o 18. hod.

9. Laické spoločenstvo MAM pozýva na
duchovnú obnovu, ktorá bude 27.
a 28. 8. v kláštore minoritov v Bre-
hove. Záujemcovia nech sa prihlásia
v sakristii.

10. Ako kresťania veríme v silu modli-
tieb a pôstov. Európska únia bola
vytvorená kresťanmi a kresťanskými
hodnotami. Modlitbou chceme zvolá-
vať milosť a milosrdenstvo, aby EÚ
bola opäť miestom, kde sú vyznávané
kresťanské hodnoty. Slovensko
predsedá EÚ a my kresťania môžeme
predsedať duchovne, počas 6 me-
siacov žehnať jednotlivým národom.
Týždenne budeme pridávať jednot-
livé úmysly za konkrétne krajiny na
webe ako aj vo farnostiach na Slo-
vensku. Za každú krajinu EÚ sa bu-
deme modliť jeden týždeň.


