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Resp.: Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom
chudobnému.

U

ODPUSTENIEODPUSTENIEODPUSTENIEODPUSTENIEODPUSTENIE-
DARNEBIESNEBIESNEBIESNEBIESNEBIES

Edvin Berger, kaplán

mu on vkladá svoje srdce do našej
biedy. Teší sa, keď nám môže odpus-
tiť. Odpustenie je obnovenie bezvýh-
radnej lásky, ktorá bola predtým zra-
nená. Keďže odpustenie je celostný
akt, len ťažko si možno predstaviť
odpúšťanie bez Božej milosti, bez
pohľadu upretého na kríž, z ktorého
nám znie Ježišova hlasná modlitba
za jeho mučiteľov, a bez ochoty odo-
vzdať z nášho srdca aspoň štep, kto-
rý bude prenesený do jeho srdca pre-
bodnutého kopijou a z ktorého prúdi
na svet láska.

Boh je odpustenie, láska, milosr-
denstvo. My sa musíme naučiť napo-
dobňovať Boha v jeho neúnavnom od-
púšťaní. Keďže sme vyšli z jeho rúk
stvorení na jeho obraz, stačí, ak si
budeme pripomínať tento náš pôvod,
aby sme pochopili jeho vôľu: máme sa
snažiť byť dokonalí tak, ako je doko-
nalý náš nebeský Otec vo svojom mi-
losrdenstve. Vďaka odpusteniu môže
človek zažiť znovustvorenie, pretože
odpustenie je dar nebies.   n

VÝZNAM LATINSKÉHO slova
misericordia (milosrdenstvo)
môžeme etymologicky priblížiť

ako „vloženie srdca (cor) do biedy
(miseria) iného človeka“. Voľnejšia in-
terpretácia by mohla byť táto: „milo-
vať blížneho v srdci jeho biedy, čiže
priamo v jeho nešťastí “. Ešte predtým,
ako sa naše vnútro naplní priaznivý-
mi účinkami milosrdenstva, treba

mu pripraviť cestu v pravde, spravod-
livosti a pokání. V Bohu sa milosr-
denstvo mení na odpustenie. Tu sa
dostávame k jadru evanjeliového po-
solstva. Odpustenie je tou najhmata-
teľnejšou podobou Božej lásky k člo-
veku. Pripomeňme si v tejto súvislos-
ti Ježišovu odpoveď na otázku sv.
Petra: „Pane, koľko ráz mám odpus-
tiť?...“ (porov. Mt 18, 21-22). A odpo-
veď? Inými slovami povedané, odpúš-
ťať treba neúnavne.

To znamená, že v našej láske sa
máme usilovať napodobniť Boha,
ktorý najlepšie pozná poklesky a naj-
väčšie slabosti človeka, a napriek to-

»CHRISTIANA LIBERTAS«

––––– KRESKRESKRESKRESKRESTTTTT¡¡¡¡¡ANSKÁANSKÁANSKÁANSKÁANSKÁ

SLOBODASLOBODASLOBODASLOBODASLOBODA 1.

SLOBODA JE OZNAČOVANÁ za
jeden z charakteristických rysov
ľudskej bytosti. G. W. F. Hegel vo

Filozofii dejín uvádza, že: „Podstatou člo-
veka je sloboda.“ Dnes je sloboda jedno
z najfrekventovanejších slov. Často ho-
voríme o politických slobodách, slobode
slova, vierovyznania a pod. Predstavy o
slobode sú rôzne. Nietzsche upozorňo-
val na nepohodlie slobodného života
a rozlišoval „slobodu od“ a „slobodu k“.
Sloboda podľa neho nie je len neprítom-
nosť obmedzenia a len človek, ktorému
o niečo ide, môže byť slobodný.

J. P. Sartre vidí v slobode predovšet-
kým prázdnotu a osamelosť a človek je
podľa neho „odsúdený k slobode“. Jac-
ques Maritain, jeden z najväčších
európskych mysliteľov 20. stor. tvrdil,
že: „Nájsť podmienky slobody, to je v prak-
tickom poriadku základná otázka pre člo-
veka.“ Maritain, ako kresťanský filozof,
si uvedomoval, že iba svätí našli spô-
sob, ako sa vymaniť z podriadenosti zá-
kona. Oni nás učia „že tajomstvom
slobody je láska“. Preto hlásal: „Keď sa
dovŕši láska, získava sa sloboda.“

Aký je kresťanský postoj k slobode?
Už v počiatkoch kresťanstva hľadali
najmä cirkevní otcovia cestu odlúčenia
od ponímania slobody v gréckej filozofii.
S termínom „sloboda“ (libertas) sa zvlášť
u sv. Augustína stretávame často. Au-
gustín ho používa v zásade v dvoch rôz-
nych významových rovinách: v politic-
kej a v náboženskej. Pri náboženskom
chápaní libertas kladie Augustín zvlášť
do popredia kresťanskú slobodu (chris-

tiana libertas), pričom tento
termín hipponský biskup
používa, keď hovorí o pravej
slobode (vera libertas) preja-
vujúcej sa reálnou prítomnosťou
Božej lásky v človeku.

Augustín, aby pochopil správne výz-
nam a zmysel slobody, zaoberal sa aj
štúdiom politickej slobody, a to najmä
v diele De civitate Dei, kde túto proble-
matiku rozoberá v diskusii o pozemskom
štáte (civitas terrena). Hipponský biskup
poukazuje na mravné kvality starých
Rimanov a hovorí o láske k slobode
(amor libertatis), ktorá stojí v protiklade
k túžbe vládnuť a ovládať (cupiditas do-
minationis). Augustín poukazuje aj na
negatívnu stránku vládnutia, keď mno-
hé národy Rimania zbavili ich slobody
skrze uplatňovanie svojej nadvlády po-
chádzajúcej z nezdravej túžby po chvále
a sláve (cupiditas laudis et gloriae).

Augustín najväčšiu pozornosť venuje
náboženskej slobode, ktorú úzko spája
s koncepciou vôle. Tú niekedy stotož-
ňuje s láskou (amor). „Cvičme sa v láske
k Bohu a k blížnemu, aby sme sa vrátili
k láske.“ Augustín je prvý po latinsky
píšuci autor na kresťanskom Západe,
ktorý vypracoval vlastnú koncepciu vôle
(voluntas) a urobil z nej výsadný filozo-
fický nástroj.

Augustín stavia do opozície falošnú
a pravú slobodu voľby (vera libertas),
o ktorej hovorí v spise De libero arbitrio
(O slobodnej vôli) týmito slovami: „Ne-
existuje veru nijaká pravá sloboda, okrem
tej, ktorá prináleží blaženým a stúpencom
večného zákona.“ Tá umožňuje vôli za-
siahnuť vhodným spôsobom, ak človek
rešpektuje integritu. Pravá sloboda je
nadprirodzeným Božím darom, ktorý sa
udeľuje ľudskej vôli vyvolených vďaka
Kristovej vykupiteľskej láske. To zaru-
čuje, že vyvolení priľnú k dobru až do
konca, vytrvalo a bez toho, aby sa od
neho oddelili. – bl –

dokončenie nabudúce



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
Mučenícka smrť sv. Jána 
Krstiteľa Jer 1,17-19; Ž 71; Mk 6,17-29 11:30

Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. 18:00 ¤ Denisa s rod.

1 Kor 2,10b-16; Ž 145; Lk 4,31-37 11:30
Spravodlivý je Pán na všetkých svojich 

cestách.

18:00 † Janka, Jozef, Marek, Ján

1 Kor 3,1-9; Ž 33; Lk 4,38-44

11:30
18:00 ¤ Jana 60 r.ž.

6:30
1 Kor 3,18-23; Ž 24; Lk 5,1-11 11:30

Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa. 18:00 ¤ rod. Berešova

6:30
1 Kor 4,1-5; Ž 37; Lk 5,33-39 11:30 † Štefan, Mária

Spása spravodlivých prichádza od Pána. 18:00 † Mária

Sv. Gregora Veľkého, pp. uč. 7:00 ¤ členovia RB

1 Kor 4,9-15; Ž 145; Lk 6,1-5

Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú. 18:00 † Juliana, Michal, Július

7:10 ranné chvály

7:30 † Mária, Július

Múd 9,13-18; Ž 90; Flm 9b-10.12-17; Lk 14,25-33 9:00 † Jozef

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Marcel

23. nedeľa v období cez rok

Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na 

pokolenie.

Po
29. 8. 

Ut
30. 8. 

Pi
2. 9. 

So
3. 9. 

Št
1. 9.

Ne
4. 9. 

St
31. 8. 

Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil 

za dedičstvo.
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OZNAMY

1. Pred obedňajšou omšou sa začíname
modliť sv. ruženec o 10.50 hod.
v orlovni. Kostol sa otvorí o 11.25
hod., aby sme umožnili reštaurátorom
dlhšie pracovať na oprave pilastrov,
ktoré na južnej strane sú vo finálnej
fáze reštaurovania. V utorok sa
uskutočnil kontrolný deň reštaurá-
torských prác na južnej strane fasády
a pilastroch v interiéri kostola.

2. V utorok 23. 8. prišiel do nášho kos-
tola p. Robert Balek, SVD, misio-
nár v Rusku – v Moskve a v Tam-
bove. Odslúžil sv. omšu o 18. hod.
s misijnou kázňou a po nej predsta-
vil prezentáciu svojej misie v Rusku
a porozprával zážitky zo svojej práce
v Irkutsku na Sibíri, v Moskve
i v Tambove spolu s fotografiami
a suvenírmi.

3. Od 1. septembra budú omše v riad-
nych časoch 6.30, 11.30 a 18. hod.
Kancelária farského úradu je
otvorená v úradných dňoch pre
verejnosť v pondelok a utorok od 16.
do 17. hod., v stredu od 9. do 10.30
hod. a v piatok od 15. do 16.30 hod.

4. Milí duchovní otcovia, milí veriaci far-
nosti Návštevy Panny Márie v Tre-
bišove! Dňa 11. 6. ma pápež František
menoval za pomocného biskupa Košic-
kej arcidiecézy a titulárneho biskupa
Seleuciany. Vo Vašej farnosti som v ro-
koch 1999-2000 pôsobil ako kaplán.
Sme spojení nielen peknými spomien-
kami, ale aj mnohými priateľstvami a
som vďačný Pánu Bohu za požehnaný
čas prežitý s Vami. O to srdečnejšie Vás
chcem pozvať na slávnosť mojej biskup-
skej vysviacky, ktorá sa uskutoční dňa
1. 9. 2016 o 10. hod. v Katedrále sv.
Alžbety v Košiciach, kde budeme môcť
vytvoriť spoločenstvo jednoty a spolu-
patričnosti. Aj naďalej Vás prosím
o modlitby a ostávam zjednotený s Vami.
S prianím pokoja a požehnania od
nášho Pána. Mons. Marek Forgáč,
pomocný biskup.

5. 0rganizujeme spoločný odvoz autobu-
som na vysviacku pomocného
biskupa Mons. Marka Forgáča o 8.

4.9.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Ruttkayová P. Tóthová N. Tomková M. Vargová

žalm P. Sopková

2. čítanie D. Biž T. Šusterová M. Plonický H. Fraňová

prosby M. Bižová P. Tóth R. Vaníková sr. Alojzia

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 druhýkrát:

Vojtech Rušín a Lucia Tomková
Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:

Imrich Druzgala a Patrícia Girmanová
Jan Pejpek a Katarína Berešová

Ohlasujú sa prvýkrát:
Tomáš Gazda a Dana Karabinošová

Zdenko Kobezda a Kristína Kačinetzová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

hod. od kostola. Prihláste sa v sak-
ristii do 29. 8.

6. Na prvý piatok 2. 9. kapláni sviatos-
tne zaopatria chorých a starých v ich
príbytkoch. V tomto týždni spovedá-
me pol hodiny pred omšami.

7. V rámci Roka milosrdenstva v sobotu
3. 9. o 10. hod. prejdú veriaci z far-
nosti Čerhov Bránou milosrdenstva,
aby si vykonali púť a získali úplné
odpustky s tým spojené.

8. 7. ročník pešej púte do Baziliky mi-
nor vo Vranove n/Topľou sa uskutoč-
ní v sobotu 10. 9. o 7. hod. od kos-
tola. Pútnici nech sa do konca
augusta prihlásia v sakristii.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA SEPTEMBER

Všeobecný: Ľudská osoba v strede po-
zornosti – Aby každý človek prispieval
k všeobecnému dobru a k vytváraniu
spoločnosti, v ktorej ľudská osoba
bude stredom pozornosti.
Evanjelizačný: Poslanie šíriť evanje-
lium – Aby kresťania, ktorí prijímajú
sviatosti a rozjímajú o Svätom pís-
me, stále viac si uvedomovali svoje
poslanie šíriť evanjelium.
Úmysel našich biskupov: Aby sa
učitelia, študenti, žiaci i zamestnan-
ci škôl usilovali v školskom roku
vnášať prvky kresťanskej kultúry do
svojho života i pracovného prostre-
dia.


