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ČASTOKRÁT SA NÁM zdá, že
zachovávanie Božieho slova je
priťažké. Ježiš však v dneš-

nom evanjeliu hovorí: „Ak ma miluje-
te, budete zachovávať moje prikázania.“

„Ak ma milujete...“ Ježiš predstavu-
je plnenie alebo neplnenie prikázaní
ako dialóg lásky s ním. Je veľkým
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Ale odkiaľ ju zobrať? Ako máme
viac milovať Boha? Lásku v našom
srdci môže vyvolať jedine vedomie,
že sme milovaní. Teda milovať Boha
môžeme iba vtedy, keď uveríme a
prežijeme, že on nás osobne miluje.
„My milujeme, pretože on prvý miloval
nás.“ Úloha je teda jednoduchá – ne-
chať sa Bohom milovať a spoznávať
jeho lásku k nám. Svätí sú toho jas-
ným dôkazom. Keď spoznali Božiu
lásku voči nim, ich život sa celkom
zmenil. Nezmenili sa sami od seba,
zmenila ich Božia láska. Nespolie-
hajme sa ani my na vlastné sily pri
úsilí o zachovávanie Božieho slova,
ale otvorme sa Božej láske, nech
ona nás pretvára.    n

Anita Kočišová, katechétka

nebezpečenstvom vidieť iba druhú
časť tejto Ježišovej vety – zachovávať
prikázania. Kresťanstvo je v prvom
rade o láske k Ježišovi a potom o pl-
není prikázaní. Mnohí však počujú
túto vetu akosi naopak: „Zachovávajte
prikázania, potom ma budete milovať.“
Ale je to naopak: „Ak ma milujete,
budete zachovávať moje prikázania.“
Zachovávanie prikázaní je dôsledkom
našej lásky ku Kristovi. Čím viac ho
milujeme, tým prirodzenejšie je nám
zachovávanie jeho slova. Najdôleži-
tejšia vec, o ktorú sa máme usilovať,
je láska. Ona je jedinou hnacou si-
lou v duchovnom živote. Iba láska
spôsobí, že budeme chcieť konať to,
čo od nás Ježiš vyžaduje.

BABYLONSKÁ BABYLONSKÁ BABYLONSKÁ BABYLONSKÁ BABYLONSKÁ VEZ¡A
(pouèenie pre dnešok) 11111/2

ROZPRÁVANIE O BABYLONSKEJ
veži v Knihe Genezis je dosť ta-
jomné. Je plné symbolov a vzťa-

huje sa na prvotný stav ľudstva. Hovorí
nielen to, čo sa stalo, ale aj to, čo sa
môže stať, čo sa deje.

Východiskovým bodom je situácia do-
konalého spoločenstva (Gn 11, 1).
V tejto situácii zhody sa objavuje plán:
„Poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej
vrchol bude siahať do neba, spravme si tak
pomník, aby sme sa neroztratili po celej
zemi“ (Gn 11, 4). Plán je podmienený

miu v ľudskej realite. Z
tohto ľudského projektu sa
naopak rodí zúfalstvo, ne-
schopnosť porozumieť si, roz-
štiepenie vedomia, ľudstvo, ktoré
sa roztratí ako ovce bez pastiera.

Koreňom rozštiepeného vedomia je
presvedčenie človeka, že on je centrom
všetkého, že môže existovať bez Boha
a zbaviť sa svojej závislosti; možno ju
nepopiera, ale koná tak, akoby on sám
bol stredobodom a zavŕšením vesmíru.
Augustín komentuje stavanie veže ako
pokus pyšných ľudí o záchranu od ďal-
šej potopy. Vedeli, že potopa zničila
všetko zlo, a keďže zlo nechceli odmiet-
nuť, hľadali poistku proti novej potope
vo výške veže. Boh videl ich pýchu a táto
sa stala zárodkom rozdelenia jazykov.

Správa hovorí o tom, že kočovní pas-
tieri opustili svoj dovtedajší spôsob ži-
vota a rozhodli sa usadiť na jednom
mieste. A nielen to! Rozhodli sa urobiť
si meno, postaviť si mesto a pomník,
totiž vežu s vrcholom až do neba. Na-
myslená sebestačnosť, ktorá je kľúčo-
vým momentom príbehu o Babylonskej
veži, je od nepamäti najnebezpečnejším
pokušením. V súčasnej kultúre sa stala
konzistentnejšou a ešte viac vyvoláva
obavy. Následkom toho všetkého je roz-
drobenosť. Človek sa v súčasnej kultúre
neskutočne rozdrobil, rozbil, rozštiepil,
rozdelil, pretože nedokáže zniesť náma-
hu a zodpovednosť z toho, že je stredo-
bodom všetkého. Vzniká tak zakomple-
xované a dvojznačné správanie. Človek
dosiahol a dosahuje významné pokroky
na poli prírodných vied, v starostlivosti
o zdravie, vo vyzdvihovaní osobnej dôs-
tojnosti, v organizovaní spoločenského
života atď. Ide však stále iba o čiastočné
výdobytky. Globálny zmysel však zostá-
va zatienený. Vyhrocuje sa znepokojujú-
ca dezorientácia, pokiaľ ide o konečný
výsledok a definitívnu hodnotu ľudskej
existencie. Keďže chýba jednotná vízia,
ľahko sa upadá do protirečení.     – bl –

objavom tehál vypaľovaných v ohni.
Tehly a asfalt slúžia namiesto kameňa
a malty. Zo spokojnosti s týmto objavom
sa rodí kolosálny, výnimočný plán, kto-
rý má pretrvať naveky, aby ukazoval
schopnosť ľudstva budovať samo seba.

Morálne aplikácie vidíme v závere
Božieho trestu: „Poďme, zostúpme a po-
mäťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel
reči toho druhého! A takto ich Pán odtiaľ
rozohnal po celej zemi a mesto prestali
stavať. Preto ho nazvali Bábelom, lebo tam
Pán zmiatol reč celej zeme a Pán ich odtiaľ
rozohnal po celej zemi“ (Gn 11,7-9).
Augustín v De civitate Dei sa domnieva,
že v týchto slovách sa poukazuje na
Trojicu v tom zmysle, že Otec povedal
Synovi a Duchu Svätému: „Poďme, na-
ším zostúpením zmätieme ich jazyk.“

Je to rozprávanie o kolektívnej vine,
ďalšie rozprávanie o prvotnom hriechu;
to prvé sa vzťahovalo na jednotlivca,
toto na kolektív. Ľudstvo opité vedecký-
mi objavmi dospelo k absolútnemu pres-
vedčeniu, že samo rozhoduje o každom
pláne, že má schopnosť definitívne
a absolútne si naprogramovať vlastný
osud, a tak dospieť k tomu, že si vystačí
samo. To sa stalo aj pri hriechu Adama
a Evy: byť ako Boh, zmocniť sa pozna-
nia dobra a zla, mať absolútnu autonó-
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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OZNAMY

1. Na kostol bohuznámy venoval 20 €
a zo svadby 30 €.

2. Vo filiálnom kostole v ZH nedeľná
zbierka 19. 5. na podporu rodiny Ha-
luškovej, ktorej zhorela strecha, čini-
la 240 €. Pán Boh zaplať všetkým
dobrodincom za milodary.

3. V nedeľu 2. 6. je zbierka na kato-
lícke masmédiá.

4. V sobotu 18. 5. sa na cyklopúti do
františkánskeho kláštora minori-
tov v Brehove zúčastnilo 42 cyklis-
tov. V kláštornom kostole sv. Františ-
ka Assiského dekan slávil sv. omšu
a kapl. Branislav kázal na tému púte:
„Urobte všetko, čo vám povie.“ Ďaku-
jeme všetkým organizátorom, najmä
rodinám Zatkovej a Šimkovičovej, za
usporiadanie 5. ročníka púte.

5. Vo farskom kostole sme pod chórom
umiestnili v dvoch radoch po oboch
stranách historické drevené lavice.
Hlavným dôvodom je ich historická
a estetická hodnota. Bola by škoda,
keby nevynikli v kráse predovšetkým
ich vyrezávané drevené čelá. Aj boč-
né prvky lavíc majú svoj originálny
tvar. Svojím historickým zjavom dodá-
vajú priestoru kostola starobylosť
a posvätnosť. Našou spoločnou úlo-
hou je nájsť im primerané miesto,
kde by najviac vynikla ich krása
a účel, pre ktorý boli zhotovené. Svoje
návrhy a vylepšujúce pripomienky
adresujte do sakristie alebo členom
FER. Namiesto nízkych lavičiek, kto-
ré sú vzadu, by sa potom dorobili
chýbajúce dva rady lavíc rovnaké ako
tie, ktoré sú už v kostole. Tým sa
priestor pod chórom vyplní iba vyso-
kými lavicami.

6. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Na-
nebovstúpenia Pána a omše sú ako
zvyčajne a o 16. hod. v Char. dome.

7. Arcibiskup Bernard Bober vyslúži
sviatosť birmovania mladým kres-
ťanom v našej farnosti v sobotu 1. 6.
o 11.30 hod.

8. Nácviky na slávnosť birmovania
budú v pondelok 27. 5. a v piatok
31. 5. večer po sv. omši. Účasť bir-

ÈÍTANIA NA NEDE¼U
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   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)
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SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa prvýkrát
Viktor Hlavatý a Ivana Nemčíková

Ohlasujú sa druhýkrát:
František Majerský a Zuzana Majerníková

JUDr. Ondrej Čechovič a Mgr. Jana
Bajusová

Ohlasujú sa prvý,druhý a tretíkrát:
Bc. Ján Dupaľ a Mgr. Andrea Cmarová

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

na farskom úrade.

movancov je povinná! Sv. spoveď pre
birmovancov, ich birmovných rodičov
a rodičov bude vo štvrtok 30. 5.
a v piatok 31. 5. od 17. hod.

9. V nedeľu 23. 6. o 10.30 hod. si náš
dekan spoločne s kňazmi rodákmi,
s kaplánmi, ktorí tu s ním pôsobili
a s kňazmi a pastormi mesta Trebišo-
va a Z. Hradišťa slávením ďakovnej
Eucharistie pripomenie strieborné ju-
bileum kňazstva. Pri tejto príležitosti
sa popoludní o 16. hod. uskutoční aj
Farfest – farský deň našej farnosti,
na ktorý vás už teraz pozýva náš
dekan a členovia FER.

10. Denný detský tábor v tomto roku
bude od 1. do 5. 7. na farskom dvore
od 8. do 16. hod.

11. Prímestský detský tábor Škriatok
v rekreačnom zariadení sv. Lukáša
na Hatfe vo Viničkách sa uskutoční
v termíne 22. – 27. 7. Prihlášky
budú animátori distribuovať na far-
skom dni 23. 6.

12. Pozývame všetky prvoprijímajúce deti
a ich rodičov na ďakovnú detskú
sv. omšu, ktorá bude v kostole v so-
botu 8. 6. o 12. hod. Poďakujeme za
celoročnú prípravu, ktorá vyvrcholila
slávnosťou 1. sv. prijímania. Pri sv.
omši si deti zaspievajú tak, ako bolo
zvykom počas utorkov. Po sv. omši
bude pre deti opekačka na farskom
dvore. Jedlo na opekanie bude zabez-
pečené. Šikovné mamičky – gazdinky
prosíme aj o upečenie koláčika na
spoločný stôl. V prípade zlého poča-
sia bude grilovačka na fare.


