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Resp.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
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CHYBY, KTORÉ pozorujeme na
iných, sú často projekciou
našich vlastných chýb. Čo by

sme neradi videli na sebe, prenáša-
me na niekoho iného. Psychológovia
upozorňujú, že v našej psychike sku-
točne funguje zvláštny mechaniz-
mus, ktorým pripisujeme naše zlé
stránky niekomu inému.

Ak si všimneme triesku v oku bra-
ta, bude od nás len múdre, ak vyhľa-
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dí na hĺbku pravdy v druhom, vždy vi-
dí, že je stvorený k Božiemu obrazu:
aby miloval a bol milovaný.

Ako v správnej výchove  tak i v pria-
teľstve existuje priestor k tomu, aby
sme v pravej chvíli pokojne a vecne
poukázali na zlyhanie blížneho a na
jeho slabosť. Najdôležitejšie je však
tešiť sa z dobrých stránok druhého.
Nie mu ich závidieť, ale vyvolávať ich
na svetlo. Človek sa viac rozvíja, ak
mu zdôrazňujeme jeho dobré strán-
ky, než keď ho karháme za chyby.
Sami zakúsime neporovnateľne väč-
šie šťastie, ak si budeme vo svojom
okolí všímať skôr to dobré než zlé. n

dáme najprv brvno v našom vlastnom
oku. Je veľmi pravdepodobné, že
trieska v oku druhého sa len odštie-
pila z brvna v našom oku. Z chýb,
ktoré si všímame u iných, sa môže-
me veľa poučiť o sebe.

Čím viac žijeme v láske, tým me-
nej sa zaoberáme nedostatkami dru-
hých. Láska prikrýva všetky chyby
(Prís 10, 12). Láska neberie na ľahkú
váhu úmysly iných a vždy hľadí na to
dobré v nich. Keď sa Ježiš stretáva
s colníkom Zachejom, nehľadí predo-
všetkým na jeho početné chyby. Vší-
ma si jeho skryté možnosti. Dobro je
vždycky pravdivejšie než zlo. Kto hľa-

ČASTO SI KLADIEME otázky: „Aké
je súčasné ľudstvo?“ alebo „Akí
sú ľudia, ktorí sú súčasťou náš-

ho sveta?“ prípadne „Prečo je toľko zla
vo svete?“ Odpovede na tieto otázky
nachádzame aj vo Svätom písme.
Zvlášť v Knihe Exodus opisujúcej si-
tuáciu ľudu v Egypte. Vzťahy, aké sa
tam vyskytujú, sú podobné tým dneš-
ným, spoločenstvo sa javí roztrieštené,
vedome rozštiepené. Je to stav jednot-
livcov i spoločenstva, ktorý spôsobuje,
že niet jednoty ani vzájomného súla-
du, ale sa prežíva nejednota v rôznych
formách. Je to situácia, ktorá sa obja-

uskutočnenie malých
vecí. Vyjadrené v širšom
zmysle, vo vedomí na-
šich miest sú to politické
strany, boje, rozdelenia sveta,
rôzne kultúry.

V Knihe Exodus Pán hovorí: „Videl
som utrpenie svojho ľudu v Egypte a po-
čul som jeho volanie pre pracovných
dozorcov. Viem o jeho utrpení... A teraz
došlo volanie Izraelitov ku mne.“ (Ex 3,
7.9). Je to národ, ktorý prežíva istú
skúsenosť jednoty, jednotu bolesti a
náreku. Okrem utrpenia je tu však aj
jednota kultúrnych a náboženských
tradícií, a to až do takej miery, že Boh
Mojžišovi hovorí: „Toto povieš Izraeli-
tom: Pán, Boh vašich otcov, Boh Abrahá-
ma, Boh Izáka a Boh Jakuba, ma poslal
k vám“ (Ex 3, 15). Je to ľud, ktorý nas-
tavuje uši, keď počuje hovoriť o Abra-
hámovi, Izákovi, Jakubovi, pretože má
určitú tradíciu, rovnakú kultúru. Dnes
by sme povedali, že pri určitých histo-
rických zmienkach všetci spozornejú.
A je to náboženská tradícia, pretože
sa odvoláva nielen na Abraháma, Izá-
ka, Jakuba, ale na Boha Abraháma,
Izáka, Jakuba.

Tento ľud však nežije jednotu sŕdc.
Kniha Exodus opisuje, ako už dospelý
Mojžiš ide k svojim bratom: vidí ťažkú
prácu, ktorou sú utláčaní, vidí istého
Egypťana, ako bije nejakého Hebreja,
jeho brata, pozerá okolo, aby si bol istý,
že ho nikto nesleduje, smrteľne udrie
Egypťana a zahrabe do piesku, mysliac
si, že svojmu národu urobil veľkú služ-
bu. Exodus to nekomentuje. Robia to
však Skutky apoštolov: „A keď videl, ako
ktorémusi krivdia, zastal sa ho a pomstil
utláčaného tak, že Egypťana zabil. Myslel
si, že bratia to pochopia, že ich Boh chce
zachrániť jeho rukou...“ (Sk 7, 24-25).
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vuje stále znova a znova pre hriech
človeka v spoločnosti, pre hriech kres-
ťana v Cirkvi a pre osobný hriech kaž-
dého z nás.

Rozštiepené vedomie je obraz sám
osebe. Nie rozumový, ale prežívaný;
koncept sám osebe, tak osobný (môj
život), ako aj týkajúci sa spoločenstva
(moja farnosť, moja skupina, moja Cirkev,
moje mesto, môj národ, moja vlasť), roz-
delený a nie zjednocujúci. Vnímanie
seba nie ako jednoty, v ktorej sa všet-
ko spája, aby sa prejavila sila a nad-
šenie, ale vnímanie, v ktorom cítiť
rozdelenie, disharmóniu, nejednotu
a ktoré vyvoláva nespokojnosť, hnev,
trpkosť, nároky, rivalitu, zlosť.

Toto je rozštiepené vedomie: vedo-
mie, ktoré je volané k jednote, ale
štiepi sa na tisíce atómov. Každý sle-
duje vlastné záujmy, vytvárajú sa ma-
lé zoskupenia a spojenectvá a tie sa
potom ľahko rozpadajú, pretože pri-
chádzajú nové záujmy. V jednej sku-
pine, v jednom združení či farnosti sa
hromadia odstredivé pohyby a treba
vynaložiť oveľa viac námahy aj na
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Branislav Babjak, kaplán



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 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
Sv. Moniky

2 Sol 1,1-5.11b-12; Ž 96; Mt 23,13.15-22 11:30 † Jozefína

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. 18:00 † rod. Mitrova, Ižova, Iľkova

Sv. Augustína, bs. uč.
2 Sol 2,1-3a.14-17; Ž 96; Mt 23,23-26

Pán príde súdiť všetky národy. 18:00 ¤ rod. Jančoškova

Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa

Jer 1,17-19; Ž 71; Mk 6,17-29 11:30 † Jozef, Mária 2x

Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. 18:00 ¤ rod. Nemzetova, Kijankova

1 Kor 1,1-9; Ž 145; Mt 24,42-51 11:30 ¤ Katarína 40 r.ž.

Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. 18:00 † rod. Hrabčákova

1 Kor 1,17-25; Ž 33; Mt 25,1-13 11:30 ¤ Denis, Nikola

Milosti Pánovej plná je zem. 18:00 † rod. Sabova

1 Kor 1,26-31; Ž 33; Mt 25,14-30            Blažený 7:00 ¤ členovia Ruž. Bratstva

ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. 18:00 ¤ Dominika, Viktória 

7:10 ranné chvály

7:30 † Jozef, Angela

Dt 4,1-8; Ž15;Jak 1,17-18-22.27;Mk 7,1-8.14-15.21-23 9:00 ¤ Ján, Valéria

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Anna 75 r.ž.

Ne
2.9.

St
29.8.

22. nedeľa v Cezročnom období

Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?

Po
27.8.

Ut
28.8.

Pi
31.8. 

So
1.9. 

Št
30.8.

† rod. Maženská, Bučova, 

Semankova
11:30
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OZNAMY

1. V nedeľu 26. 8. pri príležitosti Dní
mesta Trebišov nebude sv. omša
o 10.30 hod. v kostole, ale na amfi-
teátri v Mestskom parku. Slávenie
Eucharistie sa stane súčasťou týchto
osláv nášho mesta.

2. Slávnosť blahorečenia Anny Kole-
sárovej sa uskutoční v sobotu 1. 9.
o 10. hod. v Košiciach na štadióne
TJ Lokomotíva na Čermeľskej ceste.
Vstup na štadión je BEZPLATNÝ
a VOĽNÝ! Prvého septembra sa brá-
ny štadióna Lokomotíva v Košiciach
otvoria už o 6. hod. ráno. Program
sa začne o 7. hod. a sv. omša o 10.
hod. Na slávnosť môžu prísť aj tí,
ktorí nie sú zaregistrovaní, ale chcú
sa zúčastniť.
Pre imobilných pútnikov na inva-
lidnom vozíku s preukazom ZŤP
s ich sprievodnou osobou ako aj pre
nepočujúcich bude v areáli štadióna
vyhradená osobitná zóna. Vzhľadom
na kapacitu štadióna lístky na sede-
nie sme už prerozdelili pre starších
a chorých. Na samotnej ploche ihris-
ka budú pre účastníkov vytvorené 4
sektory. Zapĺňanie budú usmerňovať
dobrovoľníci. Účastníci si môžu do-
niesť skladacie stoličky, príp. karimat-
ky alebo podsedák na sedenie, prši-
plášť, šiltovku, fľašu vody, pravidelne
užívané lieky a osobné doklady.
Rozdávanie sv. prijímania bude
v každom sektore. Rozdávajúci budú
označení bieločerveným dáždnikom.
Pre bezlepkové hostie budú rozdáva-
júci osobitne označení bielomodrým
dáždnikom.
Prosíme vodičov, aby si pred vjaz-
dom do Košíc naladili Rádio LUMEN
na frekvencii 94,4 MHz, kde budú
pravidelne vysielané aktuálne dop-
ravné informácie a usmernenia
v súvislosti s blahorečením.

3. Naša farnosť pôjde na slávnosť
blahorečenia do Košíc dvoma auto-
busmi. Autobusy budú pristavené
v sobotu 1. 9. ráno o 5.30 hod. pred
kostolom.

2.9.2018 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie L. Fraštiová T. Bartovič Z. Bačová P. Balogová

žalm M. Borošová

2. čítanie E. Biž R. Bartovič Š. Mištanič sr. Alojzia

prosby E. Šimkovičová M. Bartovičová M. Lörinčíková M. Vargová

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:
Denis Štefanko a Nikola Tančáková
Ohlasujú sa prvý, druhý a tretíkrát:

Roman Czeranko a Michaela Husárová
Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:

Ing. Igor Ščur a Mgr. Lucia Babinčáková
Ohlasujú sa druhýkrát:

Milan Kovaľ a Ing. Dominika Siváková
Ohlasujú sa prvýkrát:

Róbert Šoltés a Martina Mlynárová
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto

by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

4. Pešia púť na odpustovú slávnosť
Narodenia Panny Márie v Bazilike
minor do Vranova n. Topľou sa us-
kutoční v sobotu 8. 9. 2018. Odchod
od kostola je ráno o 7. hod. Pútnici
nech sa prihlásia v sakristii do
dnešnej nedele 26. augusta.

5. Pri príležitosti 50. výročia invázie
vojsk Varšavskej zmluvy do Čes-
koslovenska vydal predseda KBS
Mons. Stanislav Zvolenský vyhláse-
nie. Rok 1968 priniesol ľuďom nádej.
Nádej na zmenu nespravodlivého re-
žimu a nádej na obnovu náboženskej
slobody. Naši občania chceli vykročiť
vlastnou cestou a uplatniť právo na
sebaurčenie. Boli však násilne zahnaní
späť do slepej uličky. 50. výročie proti-
právneho vpádu vojsk Varšavskej
zmluvy do Československa nám pripo-
mína pošliapanie slobody a nádeje.
Spomienka na komunistickú propagan-
du, ktorá okupáciu vyhlásila za pomoc
a útlak za normalizáciu, je varovaním,
aby sme sa ani v našej súčasnosti ne-
nechali oklamať. Nastavovanie krivých
zrkadiel, prekrúcanie dejín a bagateli-
zovanie zločinov poškodzuje slobodu
aj správny úsudok. Odvaha tých, ktorí
sa v auguste 1968 vzopreli, nech nám
pripomenie hodnotu našej nezávislosti.
Ich utrpenie nech nám nedovolí nechať
sa manipulovať cudzími záujmami
z ktorejkoľvek strany.


