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29. apríla 2018
5. veľkonočná nedeľa

Resp.: Tebe, Pane, patrí chvála vo veľkom zhromaždení.
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V DNEŠNOM evanjeliu sa Pán
Ježiš predstavuje: „Ja som pravý
vinič.“ Takto chce všetkým ľu-

ďom, teda aj nám pripomenúť, že
spojenie s Bohom je najdôležitejšie
v živote človeka.

Zo života všetci vieme, že to, čo je
prerušené, nespĺňa svoj účel. Zlo-
mený konár neprinesie úrodu, pre-
trhnutý elektrický kábel nedodá
energiu do žiadneho elektrického
spotrebiča...

Podobne je to aj v duchovnom ži-
vote. Prerušenie kontaktu človeka
s Bohom, neprináša žiaden osoh.
Naše jestvovanie s Bohom je pod-
mienkou na to, aby sme mohli žiť
a prinášať ovocie. Iba spojenie člove-
ka s Bohom je ako spojenie viničné-
ho kmeňa s ratolesťou, majú ten
istý život a prinášajú tie isté plody.

Návod na napojenie sa na Boha je
jednoduchý a zvládne to každý člo-
vek. Prvý krok - každodenná modlit-
ba; druhý krok - láska k blížnym;
tretí krok - sv. omša; štvrtý krok -
spolupráca s Bohom. Pán Ježiš nám
v podobenstve pripomína, že ten, kto
sa stará o vinič, je sám Boh Otec.
„Môj Otec je vinohradník. On každú
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ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie,
odrezáva a každú, ktorá ovocie prináša,
čistí, aby prinášala viac ovocia.“

Nebuďme suchou ratolesťou, ale
zamyslime sa. Aké sú naše modlit-
by? Aká je naša láska k blížnym? Aký
máme prístup k sv. omši? Ako spo-
lupracujeme s Bohom pri budovaní
Božieho kráľovstva? Sme naozaj
ochotní plniť Božiu vôľu? Boh chce
byť oslávený aj v našom živote tak,
ako bol oslávený v živote Ježiša
Krista. Preto neváhajme a otvorme
svoje srdce pre Boha, aby sme mohli
byť živou ratolesťou a prinášať ovo-
cie dobrých skutkov.   n

Gabriela Karičková, katechétka
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SKUTOČNÉ PRIATEĽSTVO sa pre-
javuje v núdzi. Už v staroveku ľudia
hlásali, že priatelia musia byť pri-

pravení nasadiť jeden za druhého život.
Tak to vidíme u Platóna, Senecu, Epik-
téta. Je pochopiteľné, že sa antickí filo-
zofi vyjadrili aj k priateľstvu s Bohom.
Epiktétos nazýva toho, kto rešpektuje
Boha, „priateľom bohov“. Aristoteles má
iný názor: „S »nehybným« hýbateľom ne-
možno mať žiadne priateľské vzťahy.“ To, že
je priateľstvo s Bohom problematické, sú-
visí s ľudskou slobodou.

Aké bolo priateľstvo v Izraeli? Étos
priateľstva Starého zákona zodpovedá do
istej miery antike. V rámci monoteizmu
sa priateľstvo s Bohom stáva problémom
a možnosťou. Najslávnejšou starozákon-
nou dvojicou priateľov sú Dávid a Jona-
tán. Títo dvaja nestoja na rovnakej úro-
vni, lebo Dávid sa vypracoval z ničoho a
Jonatán je kráľovský syn. „Jonatán uzav-
rel s Dávidom zmluvu, lebo ho miloval ako
seba samého“ (1 Sam 18, 3). Chcel ho
ochrániť pred Šaulom. Bez toho, aby tu-
šil, pripojil sa tým k Božiemu plánu spá-
sy. Jonatán je tým, kto dáva, Dávid tým,
kto prijíma. Jonatán prijal Dávida do
svojho srdca. Dokazuje to svojimi činmi:
„I vyzliekol si Jonatán plášť, ktorý mal na
sebe, a dal ho Dávidovi; aj svoj výstroj, aj
svoj meč, aj svoju kušu, aj svoj opasok“
(1 Sam 18, 4). Ani vlastne nemohol pre-
javiť svoju dôveru k priateľovi zreteľnej-
šie. Aj keď jeho otec Šaul sa usiluje
o Dávidov život, Jonatán mu zostáva ver-
ný a Dávid nie je len vďačný. Hlboko
trúchli nad svojím mŕtvym priateľom. Aj
múdroslovné knihy Starého zákona nás
poučujú, aké má byť priateľstvo. „Niekto
má takých priateľov, čo sú mu iba na škodu,
niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než

brat“ (Prís 18, 24). Autor
Knihy prísloví tým nazna-
čuje, že priateľstvo má byť
večné, ale ako uvádza na inom
mieste, tiež spoľahlivé: „Priateľ milu-
je v každý čas a v súžení je z neho brat“
(Prís 17, 17). Priateľstvo sa osvedčuje
v kríze, pričom priateľovi sa nepripomí-
najú jeho viny, ani sa mu falošne neli-
chotí. (Prís 10, 12; 17, 9; 27, 5) Siracho-
vec vie, čo je pravému priateľstvu
spoločné a v akých skúškach sa osved-
čuje, a konkretizuje, že najlepšou cestou
k nemu je bázeň pred Bohom a vernosť
Zákonu. (Sir 6, 5-17; 12, 8-12; 37, 1-6)
Pravé priateľstvo spočíva v múdrosti,
a kto je múdry, hľadá si dobrých pria-
teľov.

Platí však to isté aj vo vzťahu k Bohu?
SZ je v tomto smere zdržanlivý. Boha sa
máme báť a milovať ho „celým srdcom, ce-
lou dušou a celou svojou silou“ (Dt 6,4).
Lebo Boh miluje svoj ľud. Môže však byť,
on jeden a jediný pre ľudí priateľom?
Môže sa človek priateliť s Bohom? Nie je
v tom niečo rovnostárske?

Zdržanlivosť SZ je oprávnená. Boh sa
nechce rovnať ľuďom a ľudia musia
uznať jedinečnosť Boha. Vzťahy medzi
priateľmi môžu byť aj asymetrické, preto
aj SZ texty pripúšťajú priateľstvo s Bo-
hom. Zvlášť kladne odpovedá najmlad-
šia kniha SZ Kniha múdrosti, za autora
ktorej považovali kráľa Šalamúna. Múd-
rosť „je pre ľudí nevyčerpateľným pokla-
dom. Kto ho používa, nadobúda Božie
priateľstvo“ (Múdr 7, 14). Ďalej uvádza, že
„v každom pokolení prenáša sa v duše
svätých a robí z nich Božích priateľov a pro-
rokov“ (Múdr 7, 27). Ľudia, ktorí nachá-
dzajú cestu k Bohu, sú vedení za
hranice seba samých, ale zároveň do
netušených hĺbok svojich duší, ktoré
nemôžu svojím vlastným vedomím nikdy
obsiahnuť. Priateľstvo s Bohom vedie
teda človeka SZ preč od sveta, avšak zá-
roveň k hlbšej poslušnosti Zákonu.

– bl –
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 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

Sk 14,5-18; Ž 115; Jn 14,21-26 11:30 ¤ Dominika, Mária, Štefan

Nie nás, Pane, ale svoje meno osláv. 18:00 † Andrej, Mária

Sv. Jozefa, rb. 6:30
Gn 1,26–2,3; Ž 90; Mt 13,54-58 11:30 † Štefan

Požehnaj, Pane, námahu našich rúk. 18:00 † Michal, Anna, Pavol

Sv. Atanáza, bs. uč. 6:30
Sk 15,1-6; Ž 122; Jn 15,1-8 11:30 † Milan

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 18:00 ¤ Michal

Sv. Filipa a Jakuba, ap. 6:30

1 Kor 15,1-8; Ž 19; Jn 14,6-14 11:30
† Stanislav, Viliam, Alžbeta, 

Michal, Vojtech

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. 18:00 † Michal, Mária

Sv. Floriána, mč. 6:30
Sk 15,22-31; Ž 57; Jn 15,12-17 11:30 ¤ sr. Ulrika

Budem ťa, Pane, velebiť medzi národmi. 18:00 † Anna

Sk 16,1-10; Ž 100; Jn 15,18-21 7:00 ¤ členovia Ruž. bratstva

Boh je náš Pán a my sme jeho ľud. 18:00 ¤ Martin, Denisa

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Štefan

Sk 10,25-26.34-35.44-48; Ž 98; 1 Jn 4,7-10; Jn 15,9-
17

9:00 ¤ Anna

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Alžbeta, Zuzana, Michal
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6. veľkonočná nedeľa

Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.
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OZNAMY

1. Zbierka na kňazský seminár v Ko-
šiciach činila v TV 607,74 € a ZH 20 €.

2. Trebišov objavil svoj najstarší
kostol, je názov správy, ktorá vyšla v
Katolíckych novinách v 16. čísle.

3. Na prvý piatok 4. 5. navštívime
chorých aj starých a sviatostne ich
zaopatríme.

4. Národná transfúzna stanica v Koši-
ciach prosí darcov krvi o odber na
farskom úrade v Trebišove v pondelok
30. 4. od 8. do 11. hod. Daruješ krv,
zachrániš život svojho blížneho. Je to
skutok milosrdenstva par excelans.

5. Birmovanci s kapl. Branislavom v
pondelok 30. 4. putujú do svätyne
Božieho milosrdenstva v Krakove,
k čomu ich povzbudzujeme a pod-
porujeme, aby sa posilnili vo viere
v Boha a jeho milosrdenstvo. Odchod
autobusu je ráno o 5. hod. od kostola.

6. V mariánskom mesiaci máj si uctie-
vame Pannu Máriu modlitbou Lore-
tánskych litánií spoločne pred sv.
omšami, ale aj  súkromne.

7. 14. rozhlasová púť Rádia LUMEN
v Krakove sa uskutoční 5. 5. Pri-
hlásilo sa 49 pútnikov, a preto sme
objednali autobus, ktorý odchádza
v sobotu 5. 5. o 1. hod. ráno.

8. Slávnosť prvého sv. prijímania
bude pre prvú skupinu detí v nedeľu
6. 5. a pre druhú 13. 5. Skupiny sú
po 35 detí. Pred slávnosťou v sobotu
5. 5. sa deti prvýkrát zmieria s Bo-
hom vo sviatosti zmierenia od 9. hod.
v kostole. Potom nasleduje obnovenie
krstných sľubov a záverečný nácvik
na slávnosť. Rodičia, krstní rodičia ale-
bo príbuzní detí môžu pristúpiť k svia-
tosti zmierenia v sobotu alebo počas
týždňa pol hodinu pred sv. omšami.

9. Vo štvrtok 10. 5. je prikázaný sviatok
Nanebovstúpenie Pána.

10. Košický arcibiskup Bernard Bober
zverejnil na AbÚ v Košiciach pred
novinármi dátum blahorečenia Anny
Kolesárovej. Blahorečenie sa usku-
toční v sobotu 1. 9. 2018 na pries-
transtve štadióna Lokomotívy na Čer-
melskej ceste v Košicicach. Sv. Otec

6.5.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Čierna L. Nováková A. Birová

žalm 1. sväté prijímanie

2. čítanie D. Biž K. Šemegová J. Oravcová

prosby M. Bižová A. Šemegová P. Balogová

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 tretíkrát:
Mário Leško a Mgr. Viktória Úporská

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.

Evanjelizačný: Aby veriaci laici us-
kutočňovali svoje osobitné poslanie
tak, že budú tvorivo odpovedať na
výzvy súčasného sveta.
Úmysel KBS: Nech sa v našom
živote, aj v živote farnosti i celej spo-
ločnosti, prejaví naša mariánska
zbožnosť.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA MÁJ

František na obrad blahorečenia de-
legoval kardinála Amata, prefekta
Kongregácie pre kauzy svätých. Arci-
biskup Bober pripomenul, že žijeme
v radostnom ovzduší, kedy sa začína-
jú aj prípravy na samotnú slávnosť.
Očakáva sa účasť vyše 20-tisíc ľudí.
Program začne v piatok večer v ka-
tedrále, pokračovať bude v sobotu do-
poludnia a popoludní. Na záver
30. 9. 2018 bude prenesenie relikvií
do Vysokej nad Uhom.

11. Dva relikviáre s telesnými pozos-
tatkami svätcov si uctíme od 6. do
13. 5. v našom kostole. Prinesieme
ich slávnostne v nedeľu ráno o 7.30
hod. na začiatku slávenia Eucharis-
tie a odovzdáme ich 13. 5. pri večer-
nej omši o 18. hod. Počas týždňa vo
štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia
Pána, kedy sa opäť naskytuje mož-
nosť úcty k svätým. Podobne vyzýva-
me žiakov, študentov a katechétky,
aby v rámci náboženskej výchovy pri-
šli si vyprosovať orodovanie od svä-
tých, ktorý zápasili o vieru tak ako
my, len v historicky iných podmien-
kach. Vždy po sv. omšiach si môžeme
uctievať relikvie svätých bozkom
a modlitbou k ním, aby nám pomáha-
li na ceste nasledovania Krista a jeho
matky Márie, ako to robili aj oni.


