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20. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Velebte Pána, všetky národy.

U

Gabriela Karičková, katechétka

RODIČOVSKÁ LÁSKA dokáže pri-
nášať mimoriadne obete. Je schop-
ná urobiť všetko preto, aby dieťaťu

nič nechýbalo. Aj matka z dnešného
evanjelia, z pohanského územia Týru a
Sidonu, je obdivuhodná. Dokázala ísť až
do krajnosti, do úplnej pokory a dôvery,
len aby Ježiš pomohol jej dcére. Nedala
sa odradiť ani jeho nezáujmom, ani tým,
že prirovnáva pohanov k šteňatám. Jej
brilantná odpoveď, že aj šteňatá jedia

AKÁ VE¼KÁ JEAKÁ VE¼KÁ JEAKÁ VE¼KÁ JEAKÁ VE¼KÁ JEAKÁ VE¼KÁ JE
MOJA MOJA MOJA MOJA MOJA VIERA?

Kvalita našej viery sa dá vyskúšať len
v kritických situáciách. Nikto z nás po
nich netúži. Nikto z nás Boha neprosí,
aby ho nechal padnúť úplne na dno. Ale
ak taká situácia nastane, ak práve na
nás Boh chce ukázať obdivuhodnú moc
viery, lásky a pokory, potom to
nechápme ako krivdu zo strany Boha.
On nás len vedie podobnou cestou, akou
išiel jeho Syn. Možno prvé chvíle skúš-
ky sú neznesiteľné. Možno sa búri celé

naše vnútro. Máme
na to právo, veď sme
ľudia slabí. Máme ale
aj možnosť z tohto
stavu povstať a žiť
ako noví ľudia. Každý
človek, ktorému viera
pomôže premôcť neja-
kú bolesť alebo tragé-
diu, je akoby znovu-
zrodený. Je to iný

človek. Človek lepší a múdrejší. Človek
s hlbšou vierou a láskou. Človek s iným
pohľadom na život. Taký človek si môže
raz so sv. Pavlom povedať: „Dobrý boj
som bojoval, beh som dokončil, vieru som
zachoval. Už mám pripravený veniec spra-
vodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán,
spravodlivý sudca“ (2 Tim 4, 7-8).

Človek dokáže ísť až na dno vlast-
ných schopností, aby niečo dokázal pre
seba a pre svojich najbližších. Keď to do-
káže, je šťastný a hrdý na seba. Takýto
pocit nám chce dať aj Boh. S jeho
pomocou zvládneme aj to, čo sa nám zdá
ťažké a neznesiteľné.      n

odrobinky, ktoré padajú zo stola pánov,
vedie Ježiša k vyhláseniu: „Žena, veľká je
tvoja viera. Nech sa ti stane, čo chceš.“
Láska k dieťaťu, dôvera v Ježiša a veľká
pokora dokázali jej dieťa zachrániť od
vplyvu zlého ducha.

„Veľká je tvoja viera,“ nepovedal Ježiš
len pohanskej žene, ale aj pohanskému
stotníkovi, keď ho prosil o uzdravenie
svojho sluhu (porovn. Mt 8, 10).

Aká je hranica, ktorú Boh pripúšťa,
aby otestoval našu vieru, lásku a poko-
ru? Napríklad Abrahám, keď sa mu na-
rodil syn, prežíval veľkú radosť z tohto
Božieho požehnania. Ale keď syn pod-
rástol, Boh Abrahámovi pripravil skúš-
ku. Mal obetovať svojho syna. Abrahám
Boha poslúchal až do poslednej chvíle,
keď Boh zasiahol a on chlapca nezabil.

P AVOL V LISTE Efezanom (6, 10-
17) predstavuje kresťana ako to-
ho, kto bojoval proti nepriateľovi

až do konca a zvíťazil vlastnou smr-
ťou. Pri tomto texte plnom metafor si
môžeme položiť otázku: „Prečo sa má-
me takto ozbrojiť?“ Pretože zvádzame
duchovný zápas s kniežatstvami, moc-
nosťami, so zloduchmi. Tieto výrazy
sa stávajú našou každodennou samo-
zrejmosťou, lebo žijeme v atmosfére
(v priestore medzi nebom a zemou),
ktorá je napádaná prvkami zla, ne-
priateľstvom voči evanjeliu, nepriateľ-

na. Autor tohto textu po-
znal veľmi dobre naspa-
mäť celé pasáže Starého
zákona a predpokladal to aj
o čitateľoch, ktorým text bol
určený. Sú tam použité dve pasáže
zo Starého zákona. Prvý úryvok je
prevzatý z 11. kapitoly Knihy proroka
Izaiáša. Ide o opis odevu, spôsobu vy-
stúpenia a boja Jesseho výhonku.
Druhý úryvok je tiež z Izaiáša, to bola
výzbroj samotného Boha alebo toho,
koho On poslal, jeho milovaného.

V Liste Efezanom je výzbroj odovz-
daná Božiemu služobníkovi, tomu,
kto nasleduje Ježiša. Izaiáš 11, 5 ho-
vorí: „...vernosť (bude) opaskom jeho
drieku“; Septuaginta používa slovo
alétheia – pravda, podobne ako grécky
text Listu Efezanom. Pravda, ktorou
si má bojovník prepásať bedrá, je sta-
bilnou súčasťou jeho výzbroje, je to
vernosť a dôsledná spojitosť života a
konania. Aby sme mohli bojovať proti
atmosfére zla a záhuby, v ktorej žije-
me, je vhodné byť ozbrojený hlbokou
dôslednosťou medzi tým, čo ohlasu-
jeme, a tým, čo máme vnútorne preci-
ťovať medzi sebou. Táto dôslednosť je
ešte dôležitejšia, keď hlásame Božie
slovo. Kto nežije, čo káže, ten sa po-
maly dostáva do situácie, v ktorej je
vystavený útokom nepriateľa. Ak by
bolo naše kázanie neustále konfron-
tované s tým, čo prežívame vo svojom
vnútri a o čom sme presvedčení, bolo
by ľahšie a dostupnejšie pre všet-
kých. Pravda je, že táto hlboká kon-
frontácia vnútornej a vonkajšej dôs-
lednosti nám niekedy pomôže pocho-
piť, že sme ďaleko od toho, čo sa
káže, ale už pokorné uznanie tejto
skutočnosti je aspektom dôslednosti,
prejavom našej túžby po nej. – bl –

pokračovanie nabudúce

DUCHODUCHODUCHODUCHODUCHOVNÝVNÝVNÝVNÝVNÝZÁPAS
11111/3„A zoberte si aj prilbu spásy a meč

Ducha, ktorým je Božie slovo“ (Ef 6, 17).

mi Boha. Atmosféra, v ktorej žijeme, je
nasiaknutá silami protirečiacimi Kris-
tovi, a preto je náš zápas ťažký. Táto
mentalita, atmosféra, ktorá je sčasti
ovocím zla a sčasti ovocím človeka ujar-
meného touto silou zla, vytvára situá-
ciu, v ktorej sme ponorení a ktorá nás
ohrozuje zo všetkých strán. Odtiaľ po-
chádza nutnosť obliecť si Božiu výzbroj.

Táto výzbroj je opísaná šiestimi
metaforami (metafora – obrazné, pre-
nesené pomenovanie): opasok, pancier,
obuv, štít, prilba a meč. Čo zname-
najú? Predchádza im povzbudenie,
ktoré umožňuje pochopiť situáciu,
v ktorej sa nachádzame: „Stojte teda,“
(Ef 6, 14) držte sa na nohách. Ide tu
teda o osobu pripravenú do boja.
Opis výzbroje vyjadruje práve túto
situáciu pripravenosti.

Prvá metafora je opasok pravdy
(„bedrá si prepášte pravdou“). Aká prav-
da je súčasťou našej výzbroje? Aby
sme to dobre pochopili, treba pozna-
menať, že táto metafora, podobne ako
ostatné, je prevzatá zo Starého záko-



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 19:00 10:30

Charitný dom J.M.
Rómska osada

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Sv. Pia X., pp.

Sdc 2,11-19; Ž 106; Mt 19,16-22 11:30
Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. 18:00 ¤ Bernarda, 60 r.ž.

Panny Márie Kráľovnej
Iz 9,1-3.5-6; Ž 113; Lk 1,26-38 11:30

Pánovo meno chváľme, zvelebujme. 18:00 † Juraj, Mária

Sdc 9,6-15; Ž 21; Mt 20,1-16 11:30
Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje. 18:00 † rod. Bodnárova, Telepčákova

Sv. Bartolomeja, ap.
Zjv 21,9b-14; Ž 145; Jn 1,45-51          Tvoji svätí, 11:30

Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva. 18:00 † Barbora, Ján, Andrej, Mária

Rút 1,1-2a.3-6.14b-16.22; Ž 146; Mt 22,34-40 11:30
Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. 18:00 † Samuel

Rút 2,1-3.8-11;4,13-17; Ž 128; Mt 23,1-12 7:00 ¤ Michal s rod.

Tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána. 18:00 † Miroslav, Jozef, Anna

7:10 ranné chvály

7:30 † Július

Iz 22,19-23; Ž 138; Rim 11,33-36; Mt 16,13-20 9:00 † Božena, Mária, Cyril, Juraj

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Dana a Ján, 50 r. spol. ž.

21. nedeľa v Cezročnom období

Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť 

nás, Pane.
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OZNAMY

1. Na kostol venoval Bohu známy
50 € a Martin 100 €.

2. Ďakujeme výpomocnému duchov-
nému trebišovského dekanátu
ThDr. Rasťovi Dvorovému za 5
biblických prednášok Blahosla-
venstvá ako ich (ne)poznáme,
ktoré sa uskutočnili počas minu-
lého týždňa po večerných om-
šiach.

3. V stredu 9. 8. sme si pripomenuli
75. výročie smrti Terézie Bene-
dikty – Edity Steinovej, ženy,
ktorú sv. Ján Pavol II. nazval
„svedkyňou pravdy“,  ktorá sa
ocitla uprostred nacistických per-
zekúcií Židov a Cirkvi a zomrela
v Osvienčime. V jej Charitnom
dome vo Vojčiciach náš dekan slá-
vil odpustovú slávnosť.

4. Už mesiac prebiehajú reštaurá-
torské kamenárske práce na
vonkajších oporných pilieroch
na južnej strane kostola. Kamen-
né bloky na vonkajšej strane sú
odborne ošetrované a opäť sa
ukážu v pôvodnej plnej kráse.
Každých sto rokov z nich zvetra-
ním ubudne jeden centimeter ich
hmoty. Táto odborná činnosť po-
trvá do konca augusta. V septem-
bri kamenári nastúpia na rekon-
štrukčné práce na kamenných
prútoch na oknách. V pondelok
21. 8. nastúpia klampiari na vý-
menu starého plechu na pilieroch
za titan-zinkový plech, ktorým je
prikrytá aj strecha veže kostola.

5. V našom farskom spoločenstve ví-
tame nové rehoľné sestry. Pred-
stavenou sa od 17. 8. stáva sestra
Antónia Veselá, ktorá prichádza
z rehoľnej komunity z Banskej
Bystrice. Zo Sečoviec prichádza
sestra Bernadeta Maliková.

6. V nedeľu 20. 8. gréckokatolícky
Chrám Zosnutia Presvätej Boho-
rodičky v Trebišove bude sláviť

27.8.2017 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie K. Fraštiová Z. Domaracká E. Capová E. Andrejková

žalm J. Dibdiak

2. čítanie E. Biž O. Domaracký Z. Bačová E. Andrejko

prosby E. Šimkovičová Z. Domaracká M. Lörinčíková 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)

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát

Juraj Rusnák a Ing. Gabriela Plitková
Martin Hudec a Tatiana Takáčová

Ohlasujú sa druhýkrát:
Ing. Peter Baňacký a Berenika Krupská

Ohlasujú sa tretíkrát:
Peter Kačmarik a Katarína Ihnátová

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke

medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

odpustovú slávnosť so začiatkom
o 10. hodine. Srdečne sme poz-
vaní osláviť tajomstvo viery Panny
Márie. Odpustová slávnosť je
v tom čase aj v Sečovciach a pred-
sedá jej emeritný arcibiskup
Alojz.

7. Od 21. do 26. 8. sa uskutoční prí-
mestský detský tábor „Škriatok“
v Škole v prírode na Hatfe vo Vi-
ničkách. Deti budú počas kres-
ťanského tábora katechizované a
vyplní sa im zmysluplne čas let-
ných prázdnin. Autobusy s deťmi
odchádzajú v pondelok 21. 8. o 8.
hod. od kostola. Na bočnom oltári
je škatuľka na zbierku na Tábor
Škriatok. Modlime sa za deti
a animátorov, aby nestrácali vieru
v živého Boha v sekularizovanej
spoločnosti.

8. Ôsmy ročník pešej púte do Bazi-
liky minor Narodenia Panny Márie
vo Vranove nad Topľou sa usku-
toční v sobotu 9. 9. o 7. hod. Pút-
nici nech sa nahlásia v sakristii
alebo u Evy Kudrecovej do 20.
augusta.

9. V septembri budú náuky pre snú-
bencov, budúcich kresťanských
manželov, a to v termínoch 2. 9.,
9. 9. a 16. 9. Náuky začínajú v so-
botu o 9. hod. a trvajú do 12. hod.


