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EĎ ČÍTAME SVÄTÉ písmo, občas
sa stáva, že nie vždy všetko pochopíme. Niekedy si to uvedomujeme, niekedy nie. Nie je to nič také,
s čím by sa nestretli aj Ježišovi učeníci.
Mali by sme sa preto hlbšie zamýšľať
nad Božím slovom, nad naším životom a
prehĺbiť náš zmysel pre pokánie. Dôležité pre pochopenie sú Ježišove slová:
„Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách.“ (Mk 4, 11)

¡UÈENÍK
OV
NECHÁPAVOSTUÈENÍK
UÈENÍKO
NAŠA
ANAŠA
NAŠANECHÁPAVOST¡
„Ešte nechápete a nerozumiete? Máte
otupené srdce? Máte oči a nevidíte?
Máte uši a nepočujete?“ (Mk 8, 17-18)

Snažme sa posunúť zo situácie, ktorú
evanjelista označuje „byť mimo“, pozerať
sa zvonka, odkiaľ sa na tajomstvo kráľovstva hľadí zo sociologického alebo fenomenologického uhla pohľadu, ale nepreniká do jeho podstaty, do novej situácie – „byť vnútri“. Výraz (byť) mimo Nový
zákon sa často používa na označenie
tých, ktorí nemajú účasť na vnútornom
poznaní kráľovstva, t.j. na viere, napr.
pohania. Pavol v Prvom liste Korinťanom, keď hovorí o nutnosti súdiť sa v
rámci spoločenstva, kladie otázku: „Veď
prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo?!
Vari nesúdite aj vy tých, čo sú vnútri?!
Lebo tých, čo sú mimo, bude súdiť Boh.“
(1 Kor 5, 12-13) A Kolosanom napísal:
„Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro
a využívajte čas.“ (Kol 4, 5) Teda voči
tým, čo nemajú podiel na dare evanjelia
a posudzujú vás zvonka. V Prvom liste
Solúnčanom opäť píše: „... ako sme vám
prikázali, aby ste sa počestne správali voči
tým, čo sú mimo, a aby ste nemuseli od
nikoho nič žiadať“ (1 Sol 4, 12).
Tento výraz je teda v Novom zákone
dosť častý a vzťahuje sa na kategóriu
ľudí, čo ešte nepochopili tajomstvo Bo-

žieho kráľovstva. Dnes sa
to netýka iba nepokrstených, ale v skutočnosti
všetkých, pre ktorých sú tajomstvá Božieho kráľovstva čímsi
vzdialeným, na čom nedokážu mať
vnútornú účasť, s čím sa nevedia stotožniť a zostáva to pre nich záhadou.
Vidia, že Cirkev „robí“ určité veci, vykonáva rôzne posvätné úkony, koná
špecifickým spôsobom, ale pre nich je
to akási šou, ktorej vnútorný význam
zostáva nepochopiteľný. Do tajomstva
treba odvážne vstúpiť, aby bolo možné
stotožniť sa s ním. Cesta od záhady
Božieho slova k stotožneniu sa s ním je
často zložitá a komplikovaná. Už proroci
Izaiáš, Jeremiáš či Ezechiel upozorňovali na neschopnosť ľudí ich doby uvažovať nad svojou skúsenosťou. Ježiš
nadväzuje na slová prorokov, a jeho ponaučenia učeníkom by sme mohli
nazvať takmer pokarhaním.
Je možné a prirodzené, že určitým
veciam nerozumieme. Stáva sa, že chodíme do kostola a nerozumieme kňazovej kázni. On je naladený na inej frekvencii. Alebo nechodím na niektoré
koncerty, lebo im nerozumiem. K porozumeniu istých vecí treba kľúč. Ak
chceme porozumieť človeku, blízkemu,
alebo vzdialenému, potrebujeme nájsť
kľúč, podľa ktorého sa správa, ktorý
určuje jeho hodnoty. Je dôležité, aby
sme boli naladení na jednej a tej istej
vlne. Situácia, aká sa odohrala medzi
učeníkmi a Ježišom sa často opakuje aj
medzi dnešnými ľuďmi. Voči ľuďom, napriek tomu, že máme s nimi skúsenosti
a poznáme kľúč k ich životu, často cítime upodozrievavosť a neveríme im.
Ľuďom často nerozumieme a nechápeme ich. Ale rozumieme a chceme pochopiť Ježiša? Dôverujem Ježišovi? Veď
jeho život a kríž nám ukazuje, že je nám
verný, že vernosť je jeho podstata. Čo
robím pre to, aby som porozumel evanjeliu a aplikoval ho v svojom živote? – bl –
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XXI. ročník

28. januára 2018
4. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a
nezatvrdzovali si srdcia.

P

ÁPEŽ FRANTIŠEK koncom roka
dekrétom
potvrdil
hrdinské
cnosti poľského prímasa kardinála Stefana Wyszińského (1901 –
1981), ktorý bol osobným priateľom
sv. Jána Pavla II. Niekdajšiemu
arcibiskupovi metropolitovi Hnezdna
a Varšavy a prímasovi Poľska tak
odteraz patrí titul „ctihodný“. Kiežby
sme si všetci osvojili jeho „desatoro“:

ABC KRUCIÁTY

L Á S K Y
Branislav Babjak, kaplán
1. Maj v úcte každého človeka, lebo
v ňom žije Kristus. Buď vnímavý
na každého – je to tvoj brat
a sestra.
2. O každom zmýšľaj dobre – o nikom nezmýšľaj zle. Aj v najhoršom človekovi sa pokús nájsť
niečo dobré.
3. O iných hovor vždy dobre – o blížnych nikdy nehovor zle. Naprav
krivdu zapríčinenú slovom. Nebuď
príčinou konfliktov medzi ľuďmi.
4. S každým sa rozprávaj jazykom
lásky. Nezvyšuj hlas. Nepreklínaj.
Nerob problémy. Nespôsobuj plač.
Upokojuj a prejavuj dobrotu.

5. Odpúšťaj všetkým a všetko. Neprechovávaj v srdci hnev. Vždy
prvý podaj ruku na zmierenie.
6. Rob vždy dobre blížnemu. Každému rob dobro tak, ako chceš, aby
ho iní robili tebe. Nerozmýšľaj
o tom, čo má niekto urobiť pre
teba, ale o tom, čo máš ty urobiť
pre niekoho.
7. Aktívne spolupracuj v utrpení.
Ochotne prispej potechou, radou,
pomocou, srdcom.
8. Pracuj poctivo, lebo plody tvojej
práce používajú iní, ako aj ty používaš plody ich práce.
9. Zapoj sa do života spoločnosti.
Otvor sa chudobným a chorým.
Deľ sa o hmotné i duchovné dobrá. Usiluj sa vidieť núdznych okolo seba.
10. Modli sa za všetkých, dokonca aj
za nepriateľov.
n

LITURGICKÝ KALENDÁR

Po

St

2 Sam 15,13-14.30;16,5-13a; Ž 3; Mk 5,1-20

Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj.

Skloň sa ku mne, Pane, a vyslyš ma.

Sv. Jána Boska, kň.
2 Sam 24,2.9-17; Ž 32; Mk 6,1-6

Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu.
1 Kr 2,1-4.10-12; (Ž)1 Krn 29,10-12; Mk 6,7-13

1.2.

Pi

Pane, ty panuješ nad všetkými; v tvojej ruke je
moc a sila.

Obetovanie Pána
Príď, Pane, do svojho svätého chrámu.

So

1 Kr 3,4-13; Ž 119; Mk 6,30-34

3.2.

Nauč ma, Pane, svoje ustanovenia.

5. nedeľa v Cezročnom období
Ne

18:00 † Božena, Mária, Eugen

Jób 7, 1-4.6-7; Ž 147; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,2939

Chváľme Pána, on uzdravuje skľúčených
srdcom.

Filiálky, kaplnky

Zempl. Hradište
Charitný dom J.M.
Rómska osada
nemocnica
ústav

Po

11:30 ¤ Alžbeta
18:00 † Michal, Margita
6:30
11:30 † Margita
18:00 † Ján
6:30
11:30 ¤ Mária 80 r.ž.
18:00 ¤ Mária, Radoslav
6:30

Mal 3,1-4; Ž 24; Lk 2,22-40

2.2.

4.2.

11:30 ¤ Katarína s rod.
6:30

2 Sam 18,9-10.14b.24-25a.30–19,3; Ž 86; Mk 5,21-43

31.1.

Št

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Ut

16:00

St

11:30 † Maroš
18:00 † Štefan, Juraj
7:00 ¤ členovia Ruž. Bratstva
18:00 ¤ Iveta 50 r.ž.
7:10 ranné chvály
7:30 † Alžbeta, Michal
9:00 † Štefan

Legenda:

30.1.

ČAS
6:30

29.1.

Ut

O ZNAMY

10:30 ¤ pro populo
18:00 † Michal, Mária
Št

14:00
16:00

Pi
17:00

So

NE
10:30
9:00

16:00

16:00

ÈÍTANIA NA NEDE¼U
4.2.2018
1. čítanie
žal m
2. čítanie
prosby

7:30

9:00

10:30

18:00

K. Fraštiová

Z. Domaracká

M. Princíková

L. Fraštiová
A. Šimkovičová

O. Domaracký
Z. Domaracká

E. Capová
P. Sopková
A. Vaľová
M. Kobzošová

I. Pribulová
M. Vargová

Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:

IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622

(SUBASKBX)

046 | od 14. do 17. hod. v Po, St, Pi: M. Petrigal 0944 322 157 | víkendy a sviatky fara: 056/672 27 73

DEŇ

T REBIŠOVE
Kancelária farského úradu: Po, Ut 16.00 – 17.00, St 9.00 – 10.30, Pi 15.00 – 16.30. Pohreby a súrne záležitosti môžete
vybavovať pred alebo po sv. omši s kňazom v sakristii. Zaopatrovanie chorých od 7. do 14. hod. denne: V. Biačko 0940 803

OMŠE V

† úmysel za zosnulých, ¤ úmysel za zdravie a Božie požehnanie

S VÄTÉ

1. Arcidiecézna zbierka na pastoráciu
mládeže Arcibiskupského
centra mládeže v Prešove a Univerzitného pastoračného centra
v Košiciach činila v Z. Hradišti
15 €, TV 449,03 € a Ružencové
bratstvo darovalo 100 €. Pán Boh
zaplať!
2. Na kostol bohuznáma venovala
40 €.
3. Arcibiskup Bernard vám ďakuje za
promptné zapojenie sa veriacich
do vyhlásenej petície Zachráňme
Kláštor Karmel v Košiciach II.
Organizátori tejto petície oznámili, že zbieranie podpisov je ukončené.
4. Výstava o živote sv. Maximiliána
Kolbeho, rehoľného kňaza a mučeníka lásky k blížnemu, a o diele
Rytierstva Nepoškvrnenej Panny
Márie potrvá do 20. 2. Za Rytiera
Nepoškvrnenej Panny Márie sa v
našej farnosti zapísalo 28 farníkov.
5. V pondelok v našej farnosti budeme slúžiť sv. omšu za nenarodené deti, kultúru života a obete potratov. Táto celoslovenská
iniciatíva chce budiť svedomie národa a vplývať na jeho mentalitu
pro-life, aby sa v ňom pestovala
kultúra života a nie smrti.
6. V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v nedeľu 28. 1.
o 14.30 hod. uskutoční ekumenická bohoslužba v pravoslávnom chráme v Z. Hradišti.
7. Arcibiskup Bernard Bober oslávi
30. 1. strieborné jubileum biskupskej vysviacky. Za tento dar chce
ďakovať s celou arcidiecézou o 10.
hod. v katedrálnom chráme sv. Alžbety. Pred sv. omšami sa modlime za nášho pastiera duší, ktorý
je zodpovedný pred Bohom za nás,
zverených diecezánov.

8. V tomto týždni budeme spovedať
hodinu pred sv. omšami, nakoľko
je prvý piatok. Na prvý piatok
kapláni
sviatostne
zaopatria
chorých a starých.
9. V pondelok 29. 1. a stredu 31. 1.
bude slúžiť večer sv. omše kňaz
SEOLic. Rastislav Dvorový. Potom o 19. hod. na fare ponúka
biblické prednášky na tému Ježišovo narodenie v Lukášovom
a Matúšovom evanjeliu.
10. V piatok je sviatok Obetovania
Pána. V liturgii sa koná sprievod
so sviečkami, ktoré sa v kostole
požehnajú.
Zapálená
sviečka
symbolizuje
Krista
uprostred
svojho ľudu.
11. V sobotu 3.2. je sv. Blažeja,
biskupa a mučeníka, kedy sa
udeľuje požehnanie hrdla, a to
ráno na konci sv. omše o 7.30
hod.
12. Do farských knižníc v trebišovskom dekanáte sme cez duchovných otcov darovali knižnú publikáciu Pavlínsky kostol v Trebišove.
13. Láska – nezaslúžený dar bude
témou 76. púte radosti, na ktorú
pozýva Pastoračné centrum Anny
Kolesárovej
vo
Vysokej
nad
Uhom. Toto formačné stretnutie
sa uskutoční v Základnej škole
v Pavlovciach nad Uhom 9. – 11. 2.
a zúčastniť sa ho môžu mladí od
15 rokov. Hosťami budú manželia
Danka a Cyril Kolodziejovi, členovia spoločenstva Fatima.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU
MODLITBY NA FEBRUÁR
Všeobecný: Za tých, ktorí majú politickú, ekonomickú alebo duchovnú
moc, aby sa nedali ovládať korupciou.
Úmysel KBS: Nech sa naša mládež
úprimne nadchne pre duchovné
hodnoty.

