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2. februára 2020
Obetovanie Pána

Svetový deň zasväteného života

Resp.: Príď, Pane, do svojho svätého chrámu.
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nám majú pripomínať aj sviece, ktoré
dnes rozžíhame pri liturgii – Ježiš je
svetlom pre nás. A kým je Kristus tým
jediným svetlom, potom to znamená, že
bez neho je náš život iba „úzkosť a tma
a hrôzyplné temno“ (Iz 8, 22). Aby sme
si uvedomili, ako je pre nás svetlo dôle-
žité, pripomeňme si, ako na nás pôsobí
zamračená obloha. Ponuré počasie ľah-
ko privodí „šeď“ v srdci človeka. A opro-
ti tomu ako ľahko slnce prináša dobrú
náladu a rozptyľuje mnohé problémy.
A ak na nás takto pôsobí vonkajšie
svetlo, tým skôr Kristus! On je pre nás
„skutočným slnkom“ rozptyľujúcim úz-
kosti, zamračenosť. A toto objavujeme vo
svetle Ducha práve tak ako Simeon.

Malého a predsa veľkého. Slabého
a predsa mocného. Takého Ježiša
uvidel Simeon. Takého „vidíme“ i my.
Kristus v nás, v Cirkvi či sviatostiach
sa ľahko javí ako „malý a slabý“. Avšak
ak sa spriatelíme s Duchom, objavíme
inú Kristovu tvár, zahalenú svetlom.
Tvár prežiarenú slnkom, ktorá dodáva
elán a radosť kráčať ďalej, radosť z to-
ho, že už teraz vidíme, aspoň v hmle,
svetlo Božej blízkosti.   Scarano Angelo

https://www.pastorace.cz/Kazani/

a zomrieť. To je známe talianske pore-
kadlo. Neapol bol (vraj) takým krásnym
mestom, že „vrcholom pozemského puto-
vania“ bolo vidieť toto mesto. V Sime-
onovom prípade by sme skôr povedali:
„Vidieť Krista… a zomrieť!“ Stretnutie
s malým dieťaťom bolo pre Simeona
„tým najväčším, čo mohlo byť“. A akýže
to bol „životný vrchol“, to počujeme v je-
ho prorockom hymne.

Ale na základe čoho môže tento sta-
rec predniesť takýto chválospev o ne-
patrnom dojčati? Ako mu môže proroko-
vať také mimoriadne poslanie? Simeon
„bol priateľom“ Ducha natoľko, že tento
Duch bol v ňom, riadil jeho kroky (do
chrámu) a otvoril oči jeho srdca. Len vo
svetle Ducha mohol Simeon „vidieť“
pravú Ježišovu tvár. Toľko ľudí prešlo
okolo malého dieťaťa, a predsa len Si-
meon a Anna rozpoznali, že je „to niekto
viac než syn tesára“. I my môžeme krá-
čať okolo Ježiša, a predsa ho nepoznať.
Môžeme počuť jeho slovo a nezakúsiť
v ňom pôsobiacu božskú silu. Paradox-
ne by sa dalo povedať, že nestačí „mať
Ježiša vo sviatostiach“. Treba sa „s Du-
chom spriateliť“, dovoliť mu, aby mal
voľný prístup do našich sŕdc a mohol
nám ukázať, že vo sviatostiach je „nie-
kto viac…“, že vo výrokoch Písma je
„niečo viac“ než iba slovo…

A akú Ježišovu tvár mohol Simeon
vidieť? „Tvár zahalenú svetlom.“ To

VIDIE¡T NEAPOL…

Hieronym napísal aj niekoľko spisov, aj
keď menších, kde komentoval rozličné
časti Svätého písma. Najvýznamnejším
historickým spisom je dielo De viris illus-
tribus (O slávnych mužoch), kde opísal ži-
votopisy 135 cirkevných spisovateľov od
sv. Petra až po samotného Hieronyma.

Mníšsky život Východu priblížil v ži-
votopisoch sv. Pavla Tébskeho, Malcha
a Hilariona. Zatiaľ čo na Západe bolo
v tej dobe mníšske hnutie stále ešte
v plienkach a ani Augustín, ako sám
priznáva, nemal o existencii „služobní-
kov Božích“ dlho tušenie, na Východe
boli monachoi, alebo „tí čo žijú osamotení“
známi už takmer sto rokov. V piesočných
dunách a vyprahlých horských úbočiach
egyptskej a sýrskej púšte vyrastali počet-
né mníšske kolónie, do ktorých prúdili
zástupy mladých mužov túžiacich po
bližšom vzťahu s Bohom. Samotné po-
čiatky kresťanského mníšstva sú nejas-
né, ako na to hneď na začiatku svojej
legendy O Pavlovi, prvom pustovníkovi,
poukazuje Hieronym: „Kto z mníchov sa
usadil v púšti ako prvý, je predmetom
mnohých dohadov.“ Kolískou kresťan-
ského mníšstva bol Egypt, kde vznikli
prvé kolónie už na začiatku 4. stor.,
skoro sa však tento spôsob života rozší-
ril i do Sýrie a Malej Ázie. Vedľa voľ-
ných spoločenstiev mníchov bez akej-
koľvek pevnej organizácie sa v krátkej
dobe presadila i kláštorná forma spolu-
žitia s pevným poriadkom a disciplínou.
V prvom prípade hovoríme o eremitezme
(z gr. slova erémos, „pustatina“), v dru-
hom o koinobitizme (z gr. slov koinos
bios, „spoločný život“). Všetci bez roz-
dielu, eremiti aj koinobiti však boli
nazývaní monachoi (z gr. slova monos,

„jediný“) podľa osamoteného
spôsobu života a dobrovoľné-
ho odlúčenia od civilizácie
a ľudskej spoločnosti. Krátko
po návrate z Antiochie vzni-
ká prvá z Hieronymových ha-
giografických legiend – Vita

Pauli primi eremitae (Život Pavla, prvého
pustovníka). Týmto dielom akoby sa
chcel sklamaný askéta utvrdiť v svojej
idealistickej predstave púšte, s ktorou
pred tromi rokmi toto miesto opúšťal.
Romantický obraz starého pustovníka
žijúceho v ústraní svojej jaskyne a trá-
viaceho všetok čas modlitbami a rozjí-
maním nad Písmom, ktorý týmto dielom
prebudil k životu, sa stal súčasťou eu-
rópskeho kultúrneho povedomia. Svoji-
mi legendami o pustovníkoch vytvára
Hieronym latinský pendant (doplnok)
k Athanasiovmu Životu sv. Antona, ktorý
tvoril model tohto žánru. Hieronym sa tu
snaží dokázať, že prvým pustovníkom
nebol sv. Anton, ako tvrdí alexandrijský
patriarcha, ale Pavol z Téb.

V polemických spisoch, ktoré tvoria
značnú časť jeho diela, obraňuje mníš-
ske ideály. Veľa pozornosti venuje spo-
rom okolo Origenovej pravovernosti. Hie-
ronym písal aj proti pelagiánom, ktorí
znižovali význam Božej milosti, ale tu bol
miernejší ako napr. Augustín. Zachovalo
sa nám iba 95 Hieronymových homílií,
prevažne k žalmom, čo predstavuje iba
malú časť, lebo vieme, že často predná-
šal betlehemským mníchom. Väčšina
z týchto homílií je zameraná na mníšsku
nábožnosť a svätosť, čo bol životný ideál
sv. Hieronyma, aj keď sa k nemu ťažko
prebíjal cez prekážky vlastnej povahy
a vonkajších okolností. Hieronymova vz-
delanosť bola i medzi cirkevnými otcami
výnimočná. Okrem vynikajúcich jazyko-
vých znalostí sa výborne orientoval aj
v antickej literárnej tradícii. Poznal dob-
re diela východných cirkevných otcov,
z ktorých niektoré preložil do latinčiny.

– bl –

„Kto nepozná Písmo, nepozná
Krista.“         Sv. Hieronym

SV. HIERONYM
1600 ROKOV OD SMRTI
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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

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Sv. Blažeja, bs. mč. 6:30

2 Sam 15,13-14.30;16,5-13a; Ž 3; Mk 5,1-20 11:30 † Juraj, Ján, Anna, Ondrej, Jozef

Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. 18:00 † Alžbeta, Michal

6:30
2 Sam 18,9-10.14b.24-25a.30–19,3; Ž 86; Mk 5,21-43 11:30 † Štefan 2x, Mária 2x, Michal

Skloň sa ku mne, Pane, a vyslyš ma. 18:00 ¤ Peter

Sv. Agáty, pn. mč. 6:30

2 Sam 24,2.9-17; Ž 32; Mk 6,1-6 11:30
¤ Veronika, Jozefína, Viera, Agáta 

s rod.
Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu. 18:00 † Milan

Sv. Pavla Mikiho a spol., mč. 6:30
1 Kr 2,1-4.10-12; (Ž)1 Krn 29,10-12; Mk 6,7-13 11:30 ¤ Juraj

Pane, ty panuješ nad všetkými; v tvojej ruke je 

moc a sila.
18:00 † Anna

6:30
Sir 47,2-13; Ž 18; Mk 6,14-29 11:30 ¤ Veronika 80 r.ž.

Velebím ťa, Bože, ty moja spása. 18:00 † Barbora

1 Kr 3,4-13; Ž 119; Mk 6,30-34 7:00
† rod. Kubaliakova, Kožiakova, 

Ridzoňova
Nauč ma, Pane, svoje ustanovenia. 18:00 ¤ Branislav a Ružena s rod.

7:10 ranné chvály

7:30
† Rastislav, Mária, Michal, Júlia, 

Jozef

Iz 58,7-10; Ž 112; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16 9:00 ¤ Július

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Andrej

Ne
9.2.

St
5.2.

5. nedeľa v Cezročnom období

Spravodlivým žiari svetlo v temnotách.

Po
3.2.

Ut
4.2.
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7.2. 
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8.2. 

Št
6.2.

OZNAMY

1. Poďakovanie Mons. Bernarda
Bobera, arcibiskupa-metropolitu:
„Bratia kňazi, pre obete postihnuté
výbuchom plynu v Prešove som v na-
šej arcidiecéze vyhlásil finančnú
zbierku na sviatok Svätej rodiny 29.
12. 2019. Zo všetkých kostolov arci-
diecézy, kde sa zbierka uskutočnila,
sa vyzbieralo 427.488 eur. Štedrosť
veriacich arcidiecézy bola veľká
a chcem aj touto formou úprimne po-
ďakovať všetkým za ich dary a anga-
žovanosť. Môžem povedať, že ešte
pri žiadnej zbierke v Košickej arci-
diecéze sme nedokázali vyzbierať ta-
kúto sumu. Som vďačný veriacim, že
reagovali na náš apel a prejavili soli-
daritu. Všetky tieto peniaze budú
použité na pomoc ľuďom na Muka-
čevskej 7, ktorí si potrebujú vyriešiť
svoje bývanie v čo najkratšej dobe.
V piatok 24. 1. 2020 dopoludnia bol
výťažok zbierky symbolicky odovz-
daný primátorke Prešova Andrei
Turčanovej v priestoroch Arcibiskup-
ského úradu v Košiciach. Aj ona
bola prekvapená výškou vyzbieranej
pomoci. Odovzdajte Vašim farníkom
môj pozdrav a veľké poďakovanie.“

2. Zbierka na podporu pastorácie
mládeže v Arcidiecéznom centre
mládeže v Prešove a v Univerzit-
nom pastoračnom centre v Koši-
ciach činila celkom 773,33 €, z to-
ho RB venovalo 50 € a ZH 38 €.

3. Dnešnú nedeľu je sviatok Obeto-
vanie Pána. Pri sv. omšiach bu-
deme požehnávať sviece, ktoré
horia počas slávnostnej procesie.
Zároveň je to Svetový deň zasvä-
teného života, kedy sa modlíme
za zasvätené osoby a povolania
na tento stav.

4. Ekumenická pobožnosť kresťans-
kých Cirkvi v rámci týždňa mod-
litieb za jednotu kresťanov v Z.
Hradišti bude v tomto roku v na-
šom filiálnom kostole sv. Jozefa,

9.2.2020 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie A. Zapotoková A. Šemegová N. Tomková P. Balogová

žalm M. Borošová
2. čítanie A. Šimkovičová E. Hovancová Š. Mištanič R. Černáková

prosby P. Urban E. Kudrecová M. Mištaničová J. Oravcová

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)

robotníka v túto nedeľu 2. 2.
o 14.30 hod. za účasti Gréckokato-
líckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi
a Reformovanej cirkvi na Slovensku.

5. Riadne Zasadnutie FER sa usku-
točnilo v stredu 29. 1. Prerokovalo
sa reštaurovanie hlavného oltára
v kostole, parkovisko pri kostole,
informácie o stave stolárskych
prác na kostolných laviciach, dis-
tribúcia publikácie Pavlínsky kláš-
tor v Trebišove do predajnej siete.

6. Požehnávanie hrdiel bude pri
všetkých sv. omšiach v pondelok
3. 2. v deň spomienky na sv. Blaže-
ja, biskupa a mučeníka. Požehna-
nie je svätenina, ktorá nás posvä-
cuje.

7. Na prvý piatok 7. 2. kapláni vyko-
najú pastoračnú návštevu cho-
rých a starých.

8. V kostole v tomto týždni spove-
dáme pol hodiny pred sv. omšami.

9. Pre uľahčenie plánovania vám
chceme oznámiť termín detského
tábora Škriatok. Uskutoční sa od
17. do 22. 8. 2020.

10. Na sviatok patróna novinárov sv.
Františka Saleského 24. 1. vyšlo
posolstvo Svätého Otca k 54. sve-
tovému dňu spoločenských komu-
nikačných prostriedkov. Jeho té-
ma znie: „«Aby si mohol rozprávať
svojmu synovi» (Ex 10,2). Život sa
stáva príbehom“. Pápež František
sa v tomto roku v posolstve zame-
ral na význam „narácie“, čiže roz-
právania príbehov. Podelenie sa
s príbehmi je dôležitou zložkou
komunikácie a súčasťou života
človeka a jeho vzťahu s Bohom.
Svätý Otec hneď na úvod zdôraz-
ňuje spätosť rozprávania s prav-
dou a dobrom, keď píše, že „na to,
aby sme nepoblúdili, potrebujeme
dýchať pravdu dobrých príbehov:
príbehov, ktoré budú vychovávať, nie
pustošiť; príbehov, ktoré pomôžu
nájsť korene a silu kráčať ďalej
pospolu.“


