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Resp.: Milostivý a milosrdný je Pán.

U

JEŽIŠOVA REČ na vrchu obsa-
huje celkom nové a prekvapu-
júce výzvy a rady, aké Starý zá-

kon nepoznal. Boží Syn dáva hlbšie
nazrieť do tajomstva Božieho života
a konania. Boh ako spravodlivý sudca
je predstavený ako láskavý Otec, kto-
rý slnko i dážď dáva dobrým aj zlým.
Čo od nás Ježiš požaduje? Ako je
možné neodporovať zlému, ako milo-
vať svojich nepriateľov, keď každý ak-

tak zlo prehráva a ustupuje. Premá-
hajme ho ešte väčším dobrom.

Všetky naše vyhranené postoje
k ľuďom, nesúhlas, antipatiu či ne-
priateľstvo prehodnoťme v duchu Je-
žišových slov. Sme predsa Božie deti.
I v rodine dochádza k ostrej výmene
názorov, ale všetci vždy vedia, že sú
jedna rodina. Kresťania môžu mať
odlišné názory, ale musia vedieť, že
ich spája krv Ježiša, preliata z lásky

za nás všet-
kých. To za-
väzuje. A čo
s nepriateľ-
mi, ktorí
stoja na
inom brehu
a odmietajú
vieru i lás-
ku? Práve
tým, že ich

dokážeme milovať, ich vťahujeme do
silového poľa Božej lásky. Najväčšia
šanca, ako niekoho zmeniť k lepšie-
mu, je milovať ho. Taká láska musí
často mnoho vydržať.

Veľká osobnosť 20. storočia Mar-
tin L. King povedal svojim nepriate-
ľom: „Vy ma zabijete, ale ja vás nepres-
tanem milovať.“ Reč na vrchu je vždy
aktuálna a duch, ktorý ju oživuje,
ako aj zmýšľanie, ktoré ju charakte-
rizuje, sú základnými požiadavkami
obnovy života spoločnosti.  n

čný film či seriál nám prezentuje čosi
úplne opačné? A je to vôbec možné?

Ježiš hovorí: „Neodporujte zlému.“
Zlo samo odporuje dobru, je v rozpore
s Božím poriadkom. Dobro je silnejšie
než zlo, víťazí nad ním Božou silou,
pretože dobro patrí k Božej podstate.
Boh je najvyššie dobro a kto z neho
žije, premáha zlo inými zbraňami. Na
úder do tváre neodpovie ranou ešte
silnejšou, ale prekvapujúcim momen-
tom, kedy človek nastaví i druhé líce
a zlo tým vyvedie z miery mravnou
silou lásky.

Ježiš na žiadne naše zlo, ktorým
sa proti nemu staviame, neodpovie
nikdy inak než láskou, ktorá všetko
vydrží, nikdy nad nikým nezúfa. Len
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Beáta Šimková, katechétka

P ÁPEŽ FRANTIŠEK sa obrátil
listom na všetkých mladých
sveta pri príležitosti publikovania

prípravného dokumentu biskupskej
synody 2018. Prinášame jeho plné zne-
nie.

Drahí mladí, som šťastný, že vám
môžem oznámiť, že v októbri 2018 sa bude
sláviť biskupská synoda na tému „Mladí,
viera a rozlišovanie povolania“. Prial
som si, aby ste boli v centre pozornosti vy,
lebo vás nosím v srdci. Práve dnes je
prezentovaný Prípravný dokument, ktorý
zverujem aj vám ako „kompas“ na tejto
ceste.

Rád by som vám tiež pripomenul slová,
ktoré Ježiš raz povedal učeníkom, ktorí sa
ho pýtali: „»Rabbi [...], kde bývaš?« Od-
povedal im: »Poďte a uvidíte!«“ (Jn 1, 38-
39). Aj na vás Ježiš obracia svoj zrak
a pozýva vás, aby ste išli s ním. Drahí
mladí, zachytili ste tento pohľad? Počuli
ste tento hlas? Pocítili ste tento impulz
vykročiť na cestu? Som si istý, že aj keď sa
zdá, že vo svete vládne hurhaj a omáme-
nie, toto volanie bude naďalej znieť vo
vašom vnútri, aby ste sa otvorili plnej
radosti. To bude možné do tej miery, a to aj
vďaka sprevádzaniu skúsených vodcov,
nakoľko dokážete nastúpiť cestu rozlišo-
vania na objavenie Božieho plánu pre váš
život. Aj keby bola vaša cesta poznačená
neistotou a pádom, Boh bohatý na milo-
srdenstvo podáva svoju ruku, aby vás
zdvihol.

V Krakove na otvorení uplynulých Sve-
tových dní mládeže som sa vás viackrát
spýtal: „Je možné veci zmeniť?“ A vy ste
spoločne kričali búrlivé „Áno!“ Ten krik sa
rodí vo vašom mladom srdci, ktoré nezne-
sie nespravodlivosť a nemôže sa podvoliť
kultúre skartovania, ani ustúpiť globali-
zácii ľahostajnosti. Počúvajte ten výkrik,
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ktorý vychádza z vášho vnútra! A ak aj
pocítite, tak ako prorok Jeremiáš, neskú-
senosť vášho mladého veku, Boh vás na-
báda ísť tam, kam vás on posiela: „Neboj
sa [...], veď ja som s tebou, aby som ťa
ochránil“ (porov. Jer 1, 8).

Lepší svet sa dá vybudovať aj vďaka
vám, vašej túžbe po zmene a vašej šted-
rosti. Nemajte strach počúvať Ducha, ktorý
vás nabáda k odvážnym rozhodnutiam,
neotáľajte, keď od vás svedomie žiada,
aby ste pri nasledovaní Učiteľa riskovali.
Ba aj Cirkev chce načúvať vášmu hlasu,
vašej vnímavosti, vašej viere; dokonca
i vašim pochybnostiam a vašim kritikám.
Dajte zaznieť vášmu kriku, nechajte ho
zaznieť v komunitách a nech dorazí až
k vašim (duchovným) pastierom. Sv. Bene-
dikt odporúčal opátom kláštora, aby sa
radili aj s mladými pred každou dôležitou
voľbou, lebo „často práve najmladšiemu
Pán zjavuje najlepšie riešenie“ (Regula sv.
Benedikta III, 3).

Ja a moji bratia biskupi chceme takto aj
skrze proces tejto synody ešte väčšmi
„prispieť k vašej radosti“ (2 Kor 1, 24).
Zverujem vás Márii z Nazareta, mladej tak
ako ste vy, na ktorú Boh obrátil svoj milu-
júci pohľad, aby vás vzala za ruku a viedla
vás k radosti toho plného a veľkodušného
„Hľa, tu som!“ (porov. Lk 1, 38).

S otcovskou láskou, František
vo Vatikáne, 13. januára 2017

www.tkkbs (krátené)



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

Sir 1,1-10; Ž 93; Mk 9,14-29 11:30 † Ondrej

Náš Pán kraľuje, oslavujme ho. 18:00 † František

6:30
Sir 2,1-13; Ž 37; Mk 9,30-37 11:30 † Anna, Barbora

Pánovi zver svoje cesty, on sa už postará. 18:00 † Kamil

Katedra svätého Petra, ap. 6:30
1 Pt 5,1-4; Ž 23; Mt 16,13-19 11:30 † Anna, Michal

Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 18:00 † Štefan, Mária

Sv. Polykarpa, bs. mč. 6:30
Sir 5,1-10; Ž 1; Mk 9,41-43.45.47-50 11:30 † Jozef, Mária, Andrej, Ján

Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. 18:00 † Juraj, Anna

Sir 6,5-17; Ž 119; Mk 10,1-12 6:30

11:30 ¤ Matej s rod.

18:00 † Emília

Sir 17,1-13; Ž 103; Mk 10,13-16      Milosrdenstvo 7:00 † Ján 

Pánovo je od večnosti voči tým,čo sa ho boja. 18:00 ¤ Mária 70 r.ž.

7:10 ranné chvály

7:30 † Ján, Barbora, Michal

Iz 49,14-15; Ž 62; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34 9:00 † Andrej, Mária

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Stanislav, Hana

8. nedeľa v Cezročnom období

Iba v Bohu spočiň, duša moja.

Po
20.2.

Ut
21.2.

Pi
24.2. 

So
25.2. 

Št
23.2.

Ne
26.2.

St
22.2.

Priveď ma, Pane, na chodník svojich príkazov.
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OZNAMY

1. V dnešnú nedeľu 19. 2. o 15. hod.
v rekolekčnej miestnosti je stret-
nutie Laického spoločenstva Mat-
ky Alfonzy Márie.

2. V dnešnú nedeľu 19. 2. o 15. hod.
je ekumenická bohoslužba v kos-
tole Evanjelickej cirkvi a. v. v Tre-
bišove.

3. V sanktuáriu, čiže vo svätyni, sme
osadili repasovanú lavicu zhotove-
nú v r. 1858. Keďže táto lavica bola
určená pre patróna kostola, v tom
období to bola rodina Andrássyov-
cov, nazývala sa aj patronátna
lavica. Podľa zákona, ktorý ešte
v 11. stor. vydal v Uhorsku sv. Šte-
fan a ktorý platil až do r. 1918, sa
patrón kostola, šľachtic, gróf alebo
zemepán, zaviazal biskupovi, že sa
postará o materiálne zabezpečenie
kostola.

4. Evanjelizačný kurz Filip sa mi-
nulý víkend uskutočnil v Brehove.
Ďakujeme mládežníckemu spolo-
čenstvu Nehem,  všetkým animá-
torom a ich pomocníkom za jeho
realizáciu. Taktiež ďakujeme kapl.
Branislavovi a rehoľným sestrám
za organizačné a technické zabezpe-
čenie kurzu. Birmovanci boli veľmi
disciplinovaní. Duchovný program
ich povzbudil a inšpiroval k zmenám
v živote. Veríme, že kurz im pomôže
viac prežívať vzťah s Bohom a pre-
hĺbi ich kresťanský život. Farnosť
financovala ich dopravu autobusom.

5. V pondelok 20. 2. po večernej sv.
omši o 18.45 hod. nám rozpovie
svoj životný príbeh o svojom obrá-
tení laik, otec piatich detí, Goran
Čurkovič. Pochádza z chorvátske-
ho Splitu a žije v Medžugorí.
V čase od 15. 2. absolvuje deväť
takýchto svedectiev v ČR a SR.

6. Záverečná predmanželská náuka
pre snúbencov bude na budúcu
sobotu 25. 2. o 9. hod. Na stret-

26.2.2017 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie T. Tink T. Bartovič T. Majerská V. Leško

žalm J. Dibdiak

2. čítanie B. Lešová R. Bartovič J. Karniš Z. Lešková

prosby A. Šimkovičová I. Bartovičová A. Potocká M. Princíková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

nutiach sa zúčastňuje sedem
snúbeneckých párov.

7. Denný stacionár Arcidiecéznej
charity Košice prijíma nových
klientov. Služba je určená senio-
rom odkázaným na celodennú sta-
rostlivosť pre obmedzenú pohybli-
vosť a vek, ktorí trpia miernou
a ľahkou poruchou pamäti, a preto
nie je bezpečné, aby cez deň zos-
távali sami v domácom prostredí.
Tí, ktorí žijú sami, cítia sa osamelí
a chcú si vyplniť čas v príjemnom
prostredí. Ponúkame pomoc pri
rôznych úkonoch podľa potreby
klienta, sociálne poradenstvo, so-
ciálnu rehabilitáciu, stravu a rôz-
ne záujmové aktivity na vyplnenie
času. Adresa: Ul. M. R. Štefánika
1161/186 (budova Okresného úra-
du) v Trebišove. Bližšie informácie
na tel. 0910 842438.

8. Oznamujeme birmovancom a ich
rodičom, že Arcibiskupský úrad
zmenil termín vysluhovania svia-
tosti birmovania. Z nedele 28. 5.
sa vysluhovanie sviatosti prekladá
na sobotu 27. 5. na 11. hod. Za
pochopenie vám ďakujeme.

9. Detský tábor Škriatok sa v tomto
roku uskutoční v termíne 21. až
26. 8. 2017 v rekreačnom zariade-
ní v Škole v prírode sv. Lukáša na
Hatfe vo Viničkách. Termín prihla-
sovania do tábora zverejníme v ča-
sopise a na internetovej stránke.

10. Denný tábor pre deti na farskom
dvore bude na začiatku letných
školských prázdnin od 3. do 7. 7.
2017. Podľa týchto termínov det-
ských táborov si môžete záväzne
plánovať dovolenky a pobyty s deť-
mi počas letných prázdnin.

11. V sobotu 11. 2. v Nitre vo veku 89
rokov, v 66. roku kňazstva a 20.
roku biskupskej služby, zomrel eme-
ritný biskup Mons. Jozef Zlat-
ňanský, titulárny biskup diecézy
Montefiascone. Pohreb bol vo štvr-
tok 16. 2. v Topoľčiankach. R.I.P.


