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Resp.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je
nebeské kráľovstvo.

U

BLÁZNOBLÁZNOBLÁZNOBLÁZNOBLÁZNOVSTVVSTVVSTVVSTVVSTVOOOOO
KRÍZ¡AAAAAAPEÒAZÍ

Jozef Gnip, dekan
Božieho kráľovstva zbadáme očami
duše. Zdá sa to neuveriteľné, ale je
to pravdivé a reálne. Jedno aj druhé
sa zdá byť bláznovstvom. Bláznivo
po peniazoch túži ľudská žiadosti-
vosť a bláznivo po Ježišovom kríži
túži ľudská duša. Dve veľké sily sa
stretávajú vo svete a chcú sa ho
zmocniť. Sila kríža sa prejavuje
v ľudskej slabosti tým, že ju posil-
ňuje voči pádu. Sila peňazí si chce
podmaniť ľudskú slabosť, aby ju
nakoniec nie posilnila, ale oslabila
voči lakomstvu. Jedna sila robí
z človeka dôstojné ľudské bytie
a druhá mamonára a otroka. Zvoľme
si silu, ktorá nás posilní a urobí
dôstojný príbytok pre poklad, ktorý
nám nikto nevezme.   n

O JEŽIŠOVOM KRÍŽI často ho-
vorí sv. Pavol. Skúma jeho
význam pre celé ľudské poko-

lenie. Zamýšľa sa nad jeho plodnými
dôsledkami pre život každej ľudskej
bytosti a celého stvorenia. Doslova
sa vyžíva a chváli týmto krížom, lebo

»CHRISTIANA LIBERTAS«

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

SLOBODASLOBODASLOBODASLOBODASLOBODA 2.

AUGUSTÍN POUŽÍVA výraz „kres-
ťanská sloboda“ (christiana liber-
tas) v tom kontexte, keď hovorí

o pravej slobode prejavujúcej sa skutoč-
nou prítomnosťou Božej lásky v člove-
ku. Stotožňuje ju s láskou (caritas),
„ktorá je rozliata v našich srdciach nie
prostredníctvom litery zákona, ale skrze
Ducha Svätého, ktorého sme dostali “
(Rim 5, 5). Z toho vyplýva, že Augustín
stotožňuje pravú slobodu kresťanov
s láskou (caritas), keď v tom istom texte
o niečo ďalej píše: „Toto je zákon slo-
body, nie otroctva, pretože je to zákon

lásky, nie zákon strachu.“ Táto sloboda
k nám prichádza s Kristom. V De doc-
trina christiana ju hipponský biskup
definuje nasledovne: „Preto sloboda, pri-
chádzajúca s Kristom, oslobodila tých, čo
boli v otroctve užitočných znakov, tých, čo
jej boli blízko, a vysvetlením znakov, kto-
rým boli podriadení, ich pozdvihla ku
skutočným veciam, ktoré sa týmito znakmi
označovali.“ V podobnom duchu vyznie-
vajú tiež jeho slová adresované mani-
chejcovi Faustovi, keď pred ním Au-
gustín obhajuje miesto Starého zákona
v živote kresťanov: „Ukázali sme, prečo
a akým spôsobom sa pridržiavame auto-
rity Starého zákona, nie aby sme napo-
dobňovali židovské otroctvo, ale aby sme
potvrdili kresťanskú slobodu.“

V Augustínovom ponímaní pôsobí
kresťanská sloboda na ľudskú vôľu, po-
silňuje ju pri konaní dobra tak, aby
duša nachádzala potešenie v dobrých

skutkoch. Potešenie
vôle, ktoré prichádza
spontánne počas
konania dobra, oslobodzuje
vôľu od zotročujúceho
strachu a žiadostivosti, ktoré sa
spájajú s telesnými návykmi, z ktorých
povstáva trpká nadvláda zla. Naproti
zákonu hriechu, ktorý púta vôľu so
zlom, zákon slobody vymaňuje vôľu z
nutnosti hrešiť. Duša prežíva skutočnú
blaženosť vtedy, keď nachádza pote-
šenie v pravde, t.j. v najvyššom dobre,
ktorým je sám Boh. Keď viera takto
pôsobí skrze lásku, vyvolení nasledujú
Božiu cestu pokorne podriadení jeho
prikázaniu, pričom sú schopní konať
dobro výlučne vďaka jeho pomoci.

Augustín teda stotožňuje vlastnenie
skutočnej slobody so schopnosťou žiť
dobrý kresťanský život. Akým spôso-
bom žijú kresťania túto slobodu? Byť na
ceste k slobode znamená, že sa musia
oslobodzovať od pýchy, od žiadostivej
lásky či dokonca od lásky k pozem-
ským dobrám, predovšetkým však
k majetku. Na mnohých miestach svoj-
ho diela zdôrazňuje hipponský biskup,
odvolávajúc sa na Písmo, že počiatkom
každého hriechu je pýcha a koreňom
každého zla je chamtivosť V pasážach
tohto druhu opisuje rôzne spôsoby,
ktorými sloboda milosti zasahuje do
ľudskej vôle, ponúkajúc jej skrze
schopnosť vôle možnosť mať účasť na
láske k Bohu a k blížnemu. Keď sa toto
deje, Boží obraz v človeku sa prejavuje
skrze ľudské konanie, ktoré sa stáva
zrkadlom odrážajúcim Božiu dobrotu.

Aký je náš postoj k slobode? Ne-
vzďaľuje nás naša túžba a náš postoj ku
slobode od Boha? Aká sloboda nám vy-
hovuje: liberálna, či kresťanská? Daj-
me si pozor, aby sme sa nestali otrokmi
hriechu, ako na to upozorňuje sv.
Pavol v Liste Rimanom (Rim 6, 19-23).

– bl –

si uvedomuje jeho večnú slávu, kto-
rú prináša každému z nás. Hneď ale
napomína a rozlišuje. Pre tých, ktorí
smerujú k spáse, je Božou mocou,
ktorou môžu byť spasení. Ale pre
tých, ktorí sú na ceste k záhube,
bláznovstvom, ktoré im nič nepriná-
ša. Paralelne to môžeme tvrdiť aj o
bohatstve. V podobenstve o boháčo-
vi, čo si zakladal na bohatstve, Ježiš
o ňom tvrdí, že je blázon. Založil
svoju existenciu nie na Ježišovom
kríži, ktorý je znakom spásy a Božej
moci, ale na ľudskej slabosti, ktorá
si zakladá na sile bohatstva.

Ak máme otvorené oči, vidíme, že
moc peňazí sa prejavuje na každom
kroku. Aj moc kríža sa prejavuje na
každom kroku, len tento fenomén



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Sv. Kozmu a Damiána, mč. 6:30

Jób 1,6-22; Ž 17; Lk 9,46-50                  Nakloň 

ku
11:30 † Angela, Jozef

mne svoj sluch a vypočuj moje slová. 18:00 † Ján

Sv. Vincenta de Paul, kň. 6:30
Jób 3,1-3.11-17.20-23; Ž 88; Lk 9,51-56 11:30 ¤ členovia BSJ

Kiež prenikne k tebe, Pane, moja modlitba. 18:00 † Michal, Michal

Sv. Václava, mč. 6:30
Jób 9,1-12.14-16; Ž 88; Lk 9,57-62 11:30 † Jozef, Mária, Andrej, Ján

Kiež prenikne k tebe, Pane, moja modlitba. 18:00 † Dezider

Sv. Michala,Gabriela a Rafaela,arch. 6:30
Dan 7,9-10.13-14; Ž 138; Jn 1,47-51   Pred tvárou 11:30 † Michal, Michal, Anna

anjelov budem hrať a spievať tebe, Pane. 18:00 † Michal, Miroslav, Michal

Sv. Hieronyma, kň. uč. 6:30
Jób 38,1.12-21;40,3-5; Ž 139; Lk 10,13-16 11:30 † Juraj, Mária

Veď ma, Pane, po ceste k večnosti. 18:00 ¤ Mária

Sv. Terézie z Lisieux, pn. uč. 7:00 ¤ členovia RB

Jób 42,1-3.5-6.12-16; Ž 119; Lk 10,17-24

Vyjasni tvár, Pane, nad svojím služobníkom. 18:00 † za duše v očistci

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Ľuboslav s rod.

Hab 1,2-3;2,2-4; Ž 95; 2 Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10 9:00 ¤ Matej s rod., Ružena s rod.

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Michal, Anna, Mária, Jozef

27. nedeľa v období cez rok

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas 

a nezatvrdzovali si srdcia.
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OZNAMY

1. Bohuznáma rodina venovala na kos-
tol 300 €. Zbierka na Rádio Lumen
činila v TV 828,40 € a v ZH 24 €.

2. Vyzdvihnite si DVD z detského tá-
bora Škriatok za 2 € v sakristii.

3. Zbierka Boj proti hladu je v na-
šom kostole v dnešnú nedeľu
25. 9. Po každej sv. omši sa predá-
vajú srdiečka. Zbierku organizuje
Vincentská rodina. Číslo účtu:
IBAN SK72 6500 0000 0000
2028 6026 BIC: POBNSKBA. Ná-
zov účtu: Zbierka – Boj proti hladu.
Variabilný symbol: 2015, konštan-
tný symbol: 0308 (pre priame platby
z účtu na účet) a 0358 (pri platbe
poštovou poukážkou). Účet spravuje:
NZ SKL sv. Vincenta de Paul,
Oravská 10, 94901 Nitra. Modlitba
sprevádzajúca zbierku Boj proti
hladu: „Milujúci Boh Otec, tvoj Syn
Ježiš Kristus povedal, že chudob-
ných budeme mať vždy medzi sebou.
Prosíme ťa, Bože, nech nás Duch
Svätý naučí poznávať potreby núdz-
nych. Podľa vzoru svätého Vincenta
zapáľ v srdciach ľudí dobročinnú lás-
ku, aby sme v chudobných spoznali
tvár tvojho trpiaceho Syna. Otče náš...“

4. Politickí väzni a Zväz protiko-
munistického odboja organizovali
23. 9. pietnu spomienku venovanú
65. výročiu zaistenia 12 študentov
Gymnázia v Trebišove a ich odsú-
denia na dlhoročné väzenie. Požia-
dali nás o odslúženie sv. omše za
tieto obete v piatok o 11.30 hod.,
čo sa aj stalo.

5. V nedeľu 25. 9. bude v nemocnič-
nej kaplnke odpustová slávnosť sv.
pátra Pia z Pietrelčiny, kapucín-
skeho mnícha. Slávnostnú byzan-
tínsku liturgiu bude sláviť dekan
Mgr. Dušan Seman a slávnostnú ho-
míliu prednesie nemocničný duchov-
ný správca Mgr. Marek Petrigal.

6. Ružencové bratstvo v Trebišove
srdečne pozýva svojich členov na

2.10.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Bižová E. Czuľbová R. Vaníková E. Andrejko

žalm M. Borošová
2. čítanie M. Čierna E. Šimkovičová N. Tomková H. Andrejková

prosby D. Biž A. Šimkovičová M. Plonický E. 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:

Martin Danko a Viktória Jelenová
Mgr. Milan Lukáč a MUDr. Alexandra

Ňaršanská
Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:

Mário Galus a Barbara Benetinová
Miroslav Šesták a Ivana Rusnáková
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

10. púť ružencových bratstiev do
Národnej baziliky Sedembolestnej
Panny Márie v Šaštíne, ktorá bude
v sobotu l. 10. Program je vyvesený
na nástenke. Záujemcovia prihlás-
te sa v sakristii.

7. Aj v tomto roku pozývame k pôstu
a modlitbám za kňazov. 40-dňo-
vá reťaz pôstu a modlitieb bude
trvať od sviatku Sedembolestnej
Panny Márie, teda od 15. 9. do
24. 10. Ak sa zapojíš, môžeš si vy-
brať ľubovoľný deň (prípadne aj
viac) v tomto období a obetovať ho
za našich duchovných otcov. Pôs-
tne úmysly môžu byť rôzne. Naše
obety a modlitby potrebujú aj kňa-
zi starí a chorí, kňazi so zraneným
srdcom, spútaní rôznymi závislos-
ťami alebo takí, ktorí sa cítia vyho-
rení. Pôst môžeš obetovať za pas-
tiera vo svojej farnosti, za kňaza,
ktorý ťa krstil, ale aj za tých kňa-
zov, ktorí ti najviac pomohli na
ceste k Bohu. Môžeš ho tiež obe-
tovať za nové povolania do kňaz-
stva, či za odvahu pre chlapcov
urobiť konkrétne rozhodnutie ako
reakciu na Božie povolanie.

8. Celodiecézna odpustová slávnosť
v diecéznom sanktuáriu Ruženco-
vej Panny Márie v Obišovciach
bude v nedeľu 2.10. o 10.30 hod.
s novým pomocným biskupom ko-
šickej arcidiecézy Mons. Markom
Forgáčom.


