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18. februára 2018
1. pôstna nedeľa

Resp.: Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť.

U

LITURGICKÉ OBDOBIE nás posu-
nulo do obdobia pôstu. Čo nám
prinesie? Kde nás posunie? Vo

veľkej miere to záleží na nás. Je dôle-
žité si to uvedomiť hneď na začiatku
pôstneho obdobia, pretože obdobie samo
od seba neprinesie nič. My musíme
chcieť zmeniť svoj život a vrátiť sa na
Božie cesty.

ako o mieste prípravy na dôležité uda-
losti. Izraeliti putovali štyridsať rokov
po púšti, kým boli schopní vojsť do zas-
ľúbenej zeme. Mojžiš predtým, ako mu
Boh odovzdal tabule Desatora, sa štyri-
dsať dní postil. Ján Krstiteľ žil na púšti
a tu za ním prichádzali ľudia. Položme
si otázku: „Čo pre nás znamená púšť? Čo
je púšťou v našom živote?“ Je to možno
alkohol peniaze, hnev, pýcha, rozvráte-
né vzťahy, slovom niečo nepríjemné, čo
nás tlačí k zemi.

Skúsme sa však na to pozrieť aj z
druhej strany. Veď púšť, to nie je len
zlo a beznádej, ale aj intenzívna prítom-
nosť Boha. On nás hľadá práve tu, na
tejto našej púšti. Je celkom blízko nás,
pri každom poklesku a každej ťažkosti,
ktoré na nás doľahnú. Boh vie, že sme
slabí a že potrebujeme pomoc. Chce nás
uzdraviť z našej biedy, no záleží na nás,
či mu povieme svoje „áno“. A tak sa
modlime nielen za seba a svoje rodiny,
ale aj za priateľov, susedov, známych
i neznámych, aby všetci počas tohoroč-
ného pôstneho obdobia pokročili k Bo-
hu a svojím životom svedčili o ňom.   n

Pôst je čas oslobodiť sa od toho, čo
nás spútava, je to cesta oslobodenia a
napĺňania sa Bohom. Sv. Atanáz píše:
„Pozri, čo pôsobí pôst! Uzdravuje choroby,
vysušuje prebytočné telesné šťavy, zahá-
ňa zlých duchov, odháňa zvrátené myš-
lienky, mysli dodáva väčšiu jasnosť, očis-
ťuje a posväcuje srdce a človeka vedie
pred Boží trón. Pôst je veľkou silou a vedie
k veľkým úspechom.“ Aj evanjelium prvej
pôstnej nedele hovorí, ako Duch Boží
viedol Ježiša na púšť, kde bol štyridsať
dní a satan ho pokúšal (porov. Mk 1,
12-13).

Púšť je symbolom smrti a zla. Je to
miesto prázdnoty, no zároveň miesto
pokoja, ticha, sebapoznania, očisťovania
a Božej blízkosti. V prenesenom význa-
me púšť nie je miesto, ale čas. Čas,
v ktorom je človek ponorený do Božej
blízkosti a intenzívne sa pripravuje, je
čas modlitby a meditácie, čas sebarefle-
xie a zmeny. Biblia často hovorí o púšti
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pramení pomsta, nenávisť či hnev. Tak
sú vlastne odsúdené všetky nepriateľ-
ské prejavy. Vlastnou autoritou Boha
(„Ja som Pán.“) sa zrodila úcta ako naj-
vzácnejšia forma náklonnosti. Tu nejde
len o akési stanovenie „ústavných prin-
cípov“ vyvoleného národa, zákonných
vzťahov, ktoré zaručujú sociálny poria-
dok a mier medzi členmi tejto kmeňovej
zmluvy. Táto „teokratická ústava“ ozna-
čuje skutočnosť, že jej právne princípy
sú prikázané a prevýšené duchom brat-
skej lásky, ktorý má v tomto význame
platnosť zákona. Boh chce, aby deti
Izraela plnili prikázania, ktoré im sám
dal a na prvom mieste to, aby medzi se-
bou boli zjednotené zväzkom lásky.

Keď Boh určuje povahu a mieru tejto
náklonnosti, dodáva: „Miluj svojho blíž-
neho ako seba samého.“ Tým nariaďuje
tesné bratstvo medzi členmi svojho ná-
roda. Blížni sú bratia, príbuzní, roľníci,
ale aj cudzinci, lebo ani príslušník iné-
ho národa nie je vyňatý. Tak má táto
náklonnosť rovnaký charakter ako lás-
ka, ktorá spája členov jednej rodiny,
prekonáva všetko rozdeľujúce a proti-
kladné. Tiež prisťahovalci a utečenci sú
zahrnutí do tejto lásky. „Cudzinec, ktorý
sa bude u vás zdržovať, nech je medzi
vami ako domorodec. Milujte ho ako seba,
veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej

BOH OD NEPAMÄTI prikazoval člo-
veku: „Nenos nenávisť vo svojom
srdci voči svojmu bratovi!... Nepom-

sti sa a neprechovávaj hnev voči príslušní-
kovi svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho
ako seba samého! Ja som Pán!“ (Lv
19, 17-18) Láska k blížnemu tu vyjad-
ruje ten najhlbší cit srdca. Je pravým
opakom tej duševnej nálady, z ktorej
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K BLÍK BLÍK BLÍK BLÍK BLÍZZZZZ¡¡¡¡¡NEMUNEMUNEMUNEMUNEMU

v Biblii

krajine. Ja som Pán, váš
Boh“ (Lv 19, 34). Deutero-
nomium potom určuje, že
táto láska je tiež dobrodením
a pohotovosťou k pomoci, a že sa
tým, kto sú bez vlasti,  musí pomá-
hať tak, ako sa pomáha sirotám a vdo-
vám. Krásna pohnútka k tejto bratskej
láske je podaná v tomto slede: Človek
sa má zmilovať nad cudzincom, pretože
Boh sa zmiloval nad Izraelitmi, keď boli
vo vyhnanstve: „Lebo Pán, váš Boh... ne-
berie ohľad na osoby a dary neprijíma. Vy-
sluhuje právo sirote a vdove a miluje cu-
dzinca; dáva mu jedlo a odev. Aj vy majte
radi cudzinca, lebo aj vy ste boli cudzin-
cami v egyptskej krajine!“

Aj Kristovi učeníci majú zmýšľať, mi-
lovať a konať tak, ako to robí Otec na ne-
besiach. Majú Boha milovať nadovšetko,
avšak pri preukazovaní lásky sa nemôžu
uspokojiť s tým, že Boha počúvajú, ale
majú sa snažiť o privlastnenie jeho „citov“,
predovšetkým jeho dobrotivosti: Kresťan
má milovať svojho blížneho, i keby to bol
nepriateľ, pretože ho miluje Boh.

V horskom kázaní, kde Pán určuje zák-
ladný zákon svojej náuky, lásku, a predpi-
suje spravodlivosť (Mt 5, 20), nadväzuje na
rýdzu tradíciu Izraela, avšak ide podstatne
vyššie: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Mi-
lovať budeš svojho blížneho a nenávidieť
svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Mi-
lujte svojich nepriateľov a modlite sa za
tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli syn-
mi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď
on dáva slnku vychádzať nad zlých i dob-
rých a posiela dážď na spravodlivých i nes-
pravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí
vás milujú, akú odmenu môžete čakať? A
ak pozdravujete iba svojich bratov, čo
zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy
teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš
nebeský Otec.“ (Mt 5, 43-48) Sú tu dve
hlavné myšlienky: nový rozmer lásky
k blížnemu a motív tejto lásky, ktorá
všetko objíma. A to je návod aj pre nás,
aby sme sa tak správali. – bl –

NAPLNIL SA SA SA SA SA ÈAS...
Gabriela Karičková, katechétka



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 14:00

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, Andrej

Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. 18:00 ¤ Juraj

Iz 55,10-11; Ž 34; Mt 6,7-15 6:30
11:30 † Jozef

18:00 † Jozef

Jon 3,1-10; Ž 51; Lk 11,29-32 6:30
11:30 † Jozef, Anna

18:00 † Kamil

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

Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 18:00 † Anna, Barbora

Ez 18,21-28; Ž 130; Mt 5,20-26 6:30
11:30 † Ján

17:30 krížová cesta

18:00 † Barbora

Dt 26,16-19; Ž 119; Mt 5,43-48 7:00 ¤ kňaz Štefan

Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. 18:00 † Lukáš

7:10 ranné chvály

7:30 † Ján, Barbora, Michal

Gn 22,1-2.9a.10-18; Ž 116; Rim 8,31b-34; Mk 9,2-10 9:00 † Anna, Michal

10:30 ¤ pro populo

14:30 krížová cesta

18:00 † Andrej, Mária

Po
19.2.

Ut
20.2.

Pi
23.2. 

So
24.2. 

Št
22.2.

Ne
25.2.

St
21.2.

Pane, ty si milostivý a my ti chceme 

v bázni slúžiť.

Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých 

tiesní.

Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným 

a poníženým.

2. pôstna nedeľa

Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine 

žijúcich.
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OZNAMY

1. Na 160. výročie zjavenia Panny
Márie v Lurdoch, kedy sa v Cirkvi
slávi svetový deň chorých sme ude-
lili sviatosť pomazania 270 chorým
vo farskom kostole, vo filiálnom,
v nemocničnej kaplnke a v Charit-
nom dome. Vonkajšiu kaplnku Lur-
dskej Panny Márie a kaplnku Bo-
žieho milosrdenstva pri vchode do
kostola ozdobilo kvetmi Ružencové
bratstvo novými kvetmi.

2. Pôstne obdobie je zamerané na po-
kánie: „Kajajte sa a verte Evanjeliu.“
Pokáním sa otvárame na prijatie
Božieho kráľovstva do našich duší,
pre realizáciu Ježišovho plánu
spásy pre každého vykúpeného
človeka. „Boh aj pohanom daroval
pokánie, aby mali život“ (Sk 11, 18).
Ono začína tým, že uznáme svoju
hriešnosť. Dnešný svet však žije
v „ošiali nevinnosti“.

3. Pobožnosti Krížovej cesty budú
takto: v piatok o 17.30 hod. sa
budú modliť birmovanci a spoločen-
stvo Nehem s kaplánom. Nedele o
14.30 hod. budú stavovské podľa
poradia:  1. pôstna nedeľa Ruženco-
vé bratstvo, 2. pôstna nedeľa Se-
niori, 3. nedeľa, Modlitby otcov
a matiek, 4. nedeľa Fokoláre, 5.
nedeľa Rodiny a spoločenstvo MAM
6. nedeľa eRko – hnutie kresťan-
ských detí.

4. Pôstnym kazateľom v tomto roku
počas troch pôstnych nedieľ a to
25. 2.,  4. a 18. 3. bude vdp. Ľubo-
mír Petričko, gr. kat. farár v Niž-
nom Žipove a poverený exorcista
pre Košickú eparchiu.
Pôstna kázeň, katechéza, bude po
pobožnosti krížovej cesty cca o
15.15 hod. a potom bude priestor
na vaše otázky.

5. Na štvrtú pôstnu nedeľu 11. 3. sme
pozvali do filiálneho kostola sv.
Jozefa, robotníka, v Z. Hradišti po-
mocného biskupa Mons. Marka
Forgáča. Vyhlasujeme zbieranie
kvetov pôstu, pokánia, modlitieb,

25.2.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Bižová A. Šemegová J. Karniš H. Andrejková

žalm J. Babejová
2. čítanie M. Čierna L. Nováková N. Tomková E. Andrejková

prosby D. Biž K. Šemegová A. Vaľová 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)

skutkov milosrdenstva a iné zásluž-
né skutky, z ktorých chceme pre
neho pripraviť duchovnú kyticu.
Odovzdáme ju v tento slávnostný
deň, ako našu podporu pre bývalého
kaplána. Jednotlivé duchovné kvety
anonymne napísané na lístku poz-
bierame 5. 3.

6. Sviatosť birmovania v našej far-
nosti bude vysluhovaná arcibis-
kupom Mons. Bernardom Boberom
v sobotu 26. 5. 2018 o 11.00 hod.

7. Poslaním zbierky Pôstna krabička
pre Afriku 2018 Slovenskej kato-
líckej charity je pomôcť chudobným
deťom v krajinách subsaharskej
Afriky. Aj vy sa môžete zapojiť do
zbierky a pomôcť svojím pôstnym
darom vo forme modlitby alebo
finančného príspevku. pre konkrét-
ne deti v Ugande a Rwande.
Vašich 50 centov za sladkosť, ktorú
si v pôste nekúpite, postačí na pos-
kytnutie stravy pre každé dieťa
v našom ugandskom centre na
jeden deň.
Jedným eurom za vašu kávu v obľú-
benej kaviarni môžete zaplatiť cho-
rému ugandskému dieťaťu prepravu
domov zo zdravotného strediska
a ušetriť mu 3-hodinovú cestu pešo.
Vaše 2 eurá denne počas pôstu nám
pomôžu zabezpečiť krvné vyšetrenie
na diagnostikovanie malárie pre
dieťa z nášho centra v Ugande.
Pôstna krabička je k dispozícii
pri bočnom oltári, kde sú umiest-
nené časopisy. Váš pôstny dar mení
životy detí.

8. Od Popolcovej stredy do Veľkonoč-
nej nedele sa budú môcť všetci
ľudia dobrej vôle zapojiť do projektu
Pôst s Konferenciou biskupov Slo-
venska. V tomto čase im po prihlá-
sení každý deň príde na e-mail
myšlienka s fotografiou. Myšlienky,
ktoré vytvoril tím projektu, vychá-
dzajú z evanjelia dňa. Viac infor-
mácií je možné nájsť na stránke

zamyslenia.kbs.sk.


