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XX. ročník

5. marca 2017
1. pôstna nedeľa

Resp.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

U

LITURGICKÝ ROK nás pozýva do
ďalšieho obdobia, ktoré nazý-
vame pôstnym. Pôst bol známy

už v Starom zákone a postil sa aj
Ježiš. Prví kresťania sa postili, aby
aj takto nasledovali Ježiša, ktorý
poukázal na duchovnú motiváciu
pôstu.

Kresťanský pôst má mať v prvom
rade duchovný rozmer – intenzívnej-
šiu modlitbu, pokánie a almužnu.

vaním Adamovho pokušenia v raji či
Izraela na púšti.

Ježiš je nový Adam, ktorý zostáva
verný tam, kde prvý Adam pokušeniu
podľahol. Ježiš dokonale plní povola-
nie Izraela. Na rozdiel od tých, ktorí
kedysi štyridsať rokov pokúšali Boha
na púšti, Ježiš Kristus sa zjavuje
ako Boží Služobník, úplne poslušný
Božej vôli. Tak víťazí nad diablom.
Zmŕtvychvstanie je definitívnym ví-
ťazstvom Krista nad diablom. Aj my
často bojujeme s pokušením. Jedine
s Kristom môžeme zvíťaziť nad zlom.

Preto do modlitby Otče náš Ježiš
zahrnul aj prosbu: „Neuveď nás do
pokušenia.“ Prosíme Ducha Svätého
o dar rozlišovania, o bdelosť a ostra-
žitosť srdca. Nech náš život v pôste
nadobúda ten správny rozmer, nech
je pre nás hľadaním zmyslu, nech je
duchovným upratovaním nášho ži-
vota.       n

Nestačí zmeniť iba jedálny lístok,
treba zmeniť zmýšľanie a srdce. Pre
kresťana je obdobie pôstu hľadaním
poriadku a zmyslu, ktorý nachádza
v Božej múdrosti. Tu nejde o to, či sa
postím alebo jem. Ide tu o to, prečo
to robím. Ježišovi vytýkali jedno i dru-
hé. Prišiel Ján, nejedol a nepil, a ho-
voria: „Je posadnutý zlým duchom.“
Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovo-
ria: „Hľa, pažravec a pijan, priateľ
mýtnikov a hriešnikov!“ No múdrosť
ospravedlňujú jej skutky. Božia múd-
rosť dáva totiž človeku a jeho životu
vnútorný poriadok Na prvú pôstnu
nedeľu každý rok čítame príbeh o Je-
žišovom pokúšaní na púšti. Ježiš od-
ráža diablove útoky, ktoré sú opako-

PORIADOKVVVVVDUŠI
Gabriela Karičková, katechétka

VŠETCI TRPÍME pre chyby, aj pre
tie vlastné. Jestvuje však aj veľké
množstvo ľudí, ktorí trpia aj za

to, za čo si nezaslúžia, ktorí trpia za to,
čím nezhrešili. Sú to ľudia chudobní,
trpiaci, utláčaní, ktorí tvoria viac ako
tri štvrtiny celého ľudstva. Tento nes-
mierny zástup poukazuje na problém –
prečo? Aký to má zmysel? Dá sa hovoriť
o nejakom zmysle?

Postaviť sa takej dramatickej otázke
je úlohou knihy, ktorá nezapadá do bež-
ných schém človeka, a takou je Kniha
Jób.

Keď sa snažíme byť verní Ježišovi
v jeho skúškach, vieme, že jeho skúšky
sú skúškami mesiášskeho ľudu, ľudu
trpiaceho, ľudu vyhladovaných a chu-
dobných národov. Pokúsme sa priblížiť
k nim a prijať naše často veľmi malé
skúšky a myslieť na tie veľké, ktoré sa
valia na veľkú časť ľudstva. Ježiš hovorí
apoštolom pri Poslednej večeri: „Vy ste
vytrvali so mnou v mojich skúškach.“ (Lk
22, 28). Skúškam sa teda nevyhol ani
Ježiš.

Skúška, pokušenie, súženie alebo
akokoľvek to nazveme, je bežnou život-
nou situáciou človeka na zemi, najmä
človeka spravodlivého, pričom spravod-
livým rozumieme toho, kto chce byť
verný Bohu a snaží sa kráčať po jeho
cestách. Výstižne to vyjadruje Kniha
Jób: „Či nie je tvrdý boj život človeka na
zemi?“ (Jób 7, 1).

Aj Tomáš Kempenský v Nasledovaní
Krista na začiatku 13. kap. prvej knihy
De tentationibus resistendis – O odolávaní
pokušeniam uvádza: „Pokiaľ žijeme na
svete, nemôžeme byť bez trápenia a poku-
šenia.“ Tento augustinián uvádza 32 bo-
dov, ako sa vzoprieť pokušeniam.

Človek musí svoje
problémy riešiť v „spolu-
práci“ s Bohom. Kde sa
ľudia od Boha odvrátili,
zvyčajne si robia zlo,
nepomáhajú si, ich prob-
lémy narastajú. Lebo ako napísal
Dostojevskij v Bratoch Karamazovcoch:
„Kde nie je Boh, tam je dovolené všetko.“

Pre človeka a pre kresťana je naj-
múdrejšie pochopiť užitočnosť skúšok
pre náš život a verne ich žiť. Apoštol
Jakub na začiatku svojho listu uvádza:
„Bratia moji, pokladajte to len za radosť,
keď podstúpite všelijaké skúšky, veď
viete, že skúška vašej viery prináša
vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať
v dokonalých skutkoch, aby ste boli
dokonalí a neporušení a v ničom nezaos-
távali.“ (Jak 1, 2-4).

Sv. Karol Boromejský hovoril, že ne-
raz prežíval frustráciu, pocit neužitoč-
nosti, znechutenia. V jeden deň svojmu
bratrancovi Federikovi, ktorý sa ho pý-
tal, ako sa správa v takých chvíľach,
ukázal knižočku Žalmov, ktorú nosil
stále vo vrecku. Utiekal sa k nárekom,
aby dal správne slová vlastnému utrpe-
niu a zároveň nabral dych a vieru pred
tajomstvom živého Boha.

Prosme teda Pána, aby nám daroval
schopnosť načerpať z očisťujúceho pra-
meňa biblických nárekov.

Prosme:
Daj nám, Pane, nové, skutočné a hlbšie

poznanie teba samého.
Daj, nech aj prostredníctvom slov, kto-

rým nerozumieme, dokážeme vytušiť
s citlivým srdcom tvoje tajomstvo, ktoré
presahuje každé chápanie.

Daj nám poznať tvoje Slovo, ktoré je
v Písme, aby sme ho chápali, študovali
a podľa neho žili.

Daj nám poznať teba, poznať seba
samých, poznať utrpenie ľudstva, spoznať
ťažkosti, v ktorých sa zmietajú mnohé
srdcia, a vrátiť sa k stále novej a skutočnej
skúsenosti s tebou. – bl –
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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

Lv 19,1-2.11-18; Ž 19; Mt 25,31-46 11:30 † Mária, Štefan 2x, Ján

Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. 18:00 † Zuzana, Alžbeta, Michal

Sv. Perpetuy a Felicity, mč. 6:30
Iz 55,10-11; Ž 34; Mt 6,7-15        Pán vyslobodí 11:30 † Michal

spravodlivých zo všetkých tiesní. 18:00 † Štefan

Sv. Jána z Boha, rh. 6:30
Jon 3,1-10; Ž 51; Lk 11,29-32                   Bože, ty 11:30 ¤ rod. Bérešova

nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. 18:00 † rod. Herichova

Sv. Františky Rímskej, rh. 6:30
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Ž 138; Mt 7,7-12 11:30 † Štefan

Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať. 18:00 † Božena, Ján

Ez 18,21-28; Ž 130; Mt 5,20-26 6:30

11:30 ¤ Branislav, Mária

18:00 ¤ Branislav

Dt 26,16-19; Ž 119; Mt 5,43-48 7:00 † Michal

Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. 18:00 ¤ Helena

7:10 ranné chvály

7:30 † Michal

Gn 12,1-4a; Ž 33; 2 Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9 9:00 ¤  Nikolas, Damian, Jozef, Lucia

10:30 ¤ pro populo

18:00 † za duše v očistci

2. pôstna nedeľa

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, 

ako dúfame v teba.

Po
6.3.

Ut
7.3.

Pi
10.3. 

So
11.3. 

Št
9.3.

Ne
12.3.

St
8.3.

Pane, ty si milostivý a my ti chceme 

v bázni slúžiť.
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OZNAMY

1. Bohuznáma darovala na kostol 100 €.
2. Začína projekt Pôst s KBS a bude

trvať od 1. 3. (Popolcovej stredy)
do 16. 4. 2017 (Veľkonočnej nede-
le). V tomto čase vám každý deň
príde na e-mail myšlienka s foto-
grafiou. Väčšia časť z nich po-
chádza od sv. Vincenta de Paul.
Stačí sa prihlásiť na e-mail:
zamyslenia@kbs.sk.

3. Na dnešnú prvú pôstnu nedeľu je
v celej Cirkvi vyhlásená zbierka
pre chudobných ako znak a prejav
nášho pokánia.

4. Pôstnu krabičku pre Afriku
2017 ponúka Slovenská katolícka
charita. Je určená pre Ugandu
a Rwandu na pomoc deťom cho-
rým na HIV, AIDS, ktoré sú záro-
veň siroty alebo polosiroty. Ria-
diteľ SKCH biskup Š. Sečka 21. 2.
slúžil za darcov sv. omšu.

5. Pobožnosti Krížovej cesty nášho
Pána Ježiša Krista budú v piatok
o 17.15 hod. pod vedením birmo-
vancov s kapl. Branislavom a v ne-
deľu o 14.30 hod. ju povedú du-
chovné spoločenstvá vo farnosti.
1. pôstna nedeľa 5. 3.: Ruž. Br.,
2. pôstna nedeľa 12. 3.: Seniori,
3. pôstna nedeľa 19. 3.: MM a MO,
4. pôstna nedeľa 26. 3.: rodiny,
5. pôstna nedeľa 2. 4.: Focolare,
6. pôstna nedeľa 9. 4.: MAM a re-
hoľné sestry.

6. Pôstným kazateľom na nedeľ-
ných sv. omšiach o 7.30 a 10.30
hod. bude františkánsky kňaz
z Brehova Jaroslav Car, OFMConv,
ktorý pôsobil 9 rokov na misiách
v Albánsku aj ako generálny vikár
tamojšieho biskupa.

7. Laické spoločenstvo MAM bude
v sobotu 11. 3. na sv. omši o 9.
hod. prijímať dve nové členky
a ostatné si obnovia svoje sľuby.

8. Po úspešnej adventnej charitatív-
nej akcii na pomoc núdznym

12.3.2017 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie A. Zapotoková Z. Domaracká R. Vaníková H. Andrejková

žalm M. Borošová

2. čítanie A. Šimkovičová O. Domaracký N. Tomková E. Andrejková

prosby P. Urban Z. Domaracká M. Plonický E. Andrejko

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

a viacpočetným rodinám „Pomôžte
nám, aby sme mohli pomáhať
my“ vyhlasujeme opäť charitatív-
nu zbierku pre týchto ľudí v na-
stávajúcom období pôstu, ktorá
vyvrcholí akciou KILO v sobotu
1. 4. 2017. Svoje finančné milo-
dary môžete odovzdávať do urče-
nej pokladnice v múre, v zadnej
časti kostola. Pán Boh zaplať!

9. V rámci osláv 100. výročia zja-
venia Panny Márie v portugalskej
Fatime organizuje farnosť púť do
tohto pútnického mesta. Odchod
autobusu je z Trebišova 15. 6.
o 9. hod. Na druhý deň návšteva
francúzskeho pútnického mesta
La Salette, potom zjavenia Ježiša
sv. Margite Alaqocue, potom Lur-
dy – zjavenia Panny Márie 11. 2.
1854, španielske mesto Santiago
de Compostela hrob sv. Jakuba,
apoštola. Fatima miesto zjavenia
13. mája až októbra 1917. Lisabon
večer o 19.20 hod. odlet lietadlom
do Budapešti. Potom transfer
autobusom do Trebišova a príchod
24. júna ráno. Cena: 630 € (dopra-
va autobusom a lietadlom, tran-
sfery na/z letiska, sprievodca,
kňaz, letiskové príplatky, mestská
daň, 7x nocľah, 7x raňajky) Pod-
robný program na web stránke
a nástenke. Prihlásiť sa môžete
záväzne so zálohou 300 € a osob-
nými údajmi s číslom cestovného
pasu u H. Fraňovej č. tel. 0903
268 667.

10. Svätý Otec František 26. 2. dal
Kongregácii súhlas na vyhlásenie
dekrétu v kauze svätosti. Potvr-
dzuje mučeníctvo Božieho slu-
žobníka Titusa Zemana, rehoľ-
ného kňaza Saleziánskej spoloč-
nosti sv. Jána Bosca, ktorý sa
narodil vo Vajnoroch 4. 1. 1915
a tam aj zomrel na následky mu-
čenia a väzenia 8. 1. 1969. Sloven-
ského saleziána tak čaká sláv-
nosť blahorečenia. Bohu vďaka!


