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16. februára 2020
6. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
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dzajúca zo srdca. Ježišov učeník sa
nemôže uspokojiť iba s vyplnením
litery, vonkajším splnením prikázaní
a povinností, ale má sa zamerať na
ducha Zákona. Nemôže alibisticky
povedať: „Neprestúpil som piate Božie
prikázanie, pretože nikoho som nezabil.“

Aby bol verný Božiemu zámeru
v prikázaní „Nezabiješ“, má ísť do
hĺbky, k podstate a skúmať svoje srd-
ce, či sa v ňom neusadil hnev voči
blížnemu (zabíja vzťah) alebo opovrh-
nutie (zabíja dôstojnosť druhého), či
nepovedal také slová, ktorými „zabil“
druhého človeka. Byť verný šiestemu
Božiemu prikázaniu „Nezosmilníš“ ne-
znamená iba nepodvádzať. Aj žiados-
tivá myšlienka alebo pohľad sú cu-
dzoložstvom, pretože v srdci sa už ten
hriech spáchal. Pohnútky nášho srd-
ca ukazujú, či je naše zachovávanie
Božieho zákona skutočné alebo iba
povrchné. Nestačí iba navonok vyze-
rať spravodlivými, naše srdce prezra-
dí, či sme nimi aj vo vnútri.     

vyžaduje väčšiu spravodlivosť, auten-
tickejšie dodržiavanie. Svojim učení-
kom, teda aj nám, hovorí: „Ak vaša
spravodlivosť nebude väčšia ako spra-
vodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojde-
te do nebeského kráľovstva.“

Spravodlivosť zákonníkov a farize-
jov bola postavená na doslovnom
plnení prikázaní. Mysleli si, že von-
kajším splnením všetkých prikázaní
a predpisov obstoja pred Bohom a bu-
dú spravodlivými. Mnohokrát to robili
iba navonok, aby ich ľudia chválili
a obdivovali. V srdci však konali
a uvažovali inak. Ježiš nás pozýva
k väčšej, dokonalejšej spravodlivosti.
Čo neznamená, že má byť prísnejšia,
ale skôr hlbšia, vnútornejšia, vychá-

V Ä È Š I A
SPRAVODLIVOS¡T

Anita Kočišová, katechétka

DNEŠNÉ BOŽIE SLOVO nám
vysvetľuje Ježišov vzťah k ži-
dovskému Zákonu. Hovorí:

„Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zá-
kon alebo prorokov, neprišiel som ich
zrušiť, ale naplniť.“ Ježiš nechce zrušiť
prikázania, ktoré dal Boh skrze Mojži-
ša, ale chce, aby sa napĺňali. A hneď
dodáva, že toto naplnenie Zákona si

Na chodbe fary nášho kostola nedávno
pribudol obraz významnej osobnosti

spätej s históriou nášho kostola
a mesta. Prečítajme si, čo o nej píše náš

pán dekan v publikácii „Pavlínsky
kláštor v Trebišove“.

PRÍBEH Z OBRAZU

OSOBNOS¡T Z RÁDU PAVLÍNOV V TREBIŠOVE

Augustín Benkovič, OSPPE
Vďaka definitóriu udelil titul priora ad-
ministrátorovi domu vo Vranove otcovi
Imrichovi Ferejvárimu, ktorý bol známy
získaním mnohých pro-
testantov späť pre Cir-
kev a zároveň mu pot-
vrdil činný hlas na Ka-
pitule. Dom vo Vranove
vyzdvihol na úroveň
priorátu a aby bratom
uľahčil prekonať veľkú
núdzu, ktorou tam trpe-
li, daroval im vinice
v Bodrogolaszy a na
kopci Bihajka (Zemplín-
ska župa). V r. 1669 sa
stal vikárom generálne-
ho predstaveného. V r.
1675 sa stal 58. gene-
rálnym predstaveným
rádu až do r. 1681.
Potom ho pre jeho schopnosti, znalosť
jazyka a rusínskych zvykov cisár Leo-
pold I. v r. 1681 vymenoval za biskupa
vo Veľkom Varadíne (dnes Oradea,
Rumunsko) a za prepozitu v Lelese.
Biskupskú vysviacku prijal 25. mája
1682. Avšak až po vyhnaní Turkov v r.
1691 zasadol na biskupský stolec. Ako
výborný organizátor rýchlo usporiadal
diecézne pomery. Mal kontakty s vyso-
kopostavenými osobnosťami, dokázal
znovu získať dávne majetky Varadínske-
ho biskupstva. Nanovo zorganizoval va-
radínsku Kapitulu, kňazský seminár sv.

Ladislava v Košiciach, založený bisku-
pom z Egeru Benediktom Kišdym a za-
bezpečil majetkami tak, že mohol udr-
žiavať väčší počet bohoslovcov. S tým
istým cieľom daroval rádu 17 500 Fl.
Výrazne rozvíjal konvertívnu činnosť
uprostred Rusínov. Historici rádu ho
zaraďujú medzi významných politikov,
ktorí vyšli z ich rehole. Po smrti, 27.
októbra 1702 vo Veľkom Varadíne, sa
vrátil do Rádu. Podľa jeho želania ho
pochovali v pavlínskom kostole v Sáto-
raljaújhelyi vedľa telesných pozostatkov
mučeníka a jeho rehoľného spolubrata

Juraja Čepeléniho,
OSPPE. Pohrebné obra-
dy viedol bývalý prior
trebišovského kláštora
a vtedy generálny pred-
stavený rádu Ľudovít
Barilovič, OSPPE.

V knihe Hradby kres-
ťanskej republiky v Uhor-
sku, vydanej v r. 1725
v Trnave, sa píše: „Bis-
kup Benkovič svojou lás-
kou, milotou, trpezlivos-
ťou a ľudskosťou tak si
získal divých sektárov, že
veľa z nich sa porúčalo
sekte.“ Benkovič, aj keď
prijal vysoké úrady,

naďalej žil ako jednoduchý rehoľník.
Zachovával prísne Regulu milovaného
rádu. Všetky mravné a materiálne sily
sústredil na službu vo svojej diecéze
a v reholi. V záujme zabezpečiť dostatok
kňazov v diecéze dobrou formáciou pod-
poroval aj kňazský seminár sv. Ladislava
v Košiciach, ktorý založil biskup z Egeru
Benedikt Kišdy, len aby bolo dostatočne
postarané o duše. Skutočný pastier
Božieho stáda a brat rehoľnej komunity
sv. Pavla, pustovníka. Dnes by sme
o ňom povedali, že zomrel v chýre
svätosti.    Jozef Gnip

dokončenie



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
Jak 1,1-11; Ž 119; Mk 8,11-13 6:30

11:30 † Anna 2x, Mária, Júlia

18:00 † Ján, Pavlína

6:30
Jak 1,12-18; Ž 94; Mk 8,14-21 11:30 † Agnesa, Anna, Štefan, Margita

Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš. 18:00 † Marcel 2x, Alžbeta, Ján

Jak 1,19-27; Ž 15; Mk 8,22-26 6:30
11:30 † Andrej, Mária

18:00 † Jozef

6:30
Jak 2,1-9; Ž 34; Mk 8,27-33 11:30 ¤ Ivana s rod.

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. 18:00 † Anna

6:30
Jak 2,14-24.26; Ž 112; Mk 8,34–9,1 11:30 † Barbora, Jozef

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. 18:00 † Ján

Katedra sv. Petra, ap. 7:00 † Alojz, Helena, Ján, Mária

1 Pt 5,1-4; Ž 23; Mt 16,13-19

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

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Darina 60 r.ž.

Lv 19,1-2.17-18; Ž 103; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48 9:00 † Jozef

10:30 ¤ pro populo

18:00
† Ján 3x, Anna, Mária, Helena, 

Juraj

So
22.2. 

Št
20.2.

Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie, Pane, a 

budem žiť.

Pane, kto môže nájsť odpočinok na tvojom 

svätom vrchu?

Ne
23.2.

St
19.2.

7. nedeľa v Cezročnom období

Milostivý a milosrdný je Pán.

Po
17.2.

Ut
18.2.

Pi
21.2. 

OZNAMY

1. Bohuznámi venovali na opravu oltá-
ra 2x 20 €, 25 €, 1 000 € a cez ban-
kový účet 150 €.

2. V pondelok pri troch sv. omšiach
prijalo sviatosť pomazania nemoc-
ných 153 farníkov.

3. Reštaurátor Viktor Kútny z Bardejova
začal čistenie kamenného oltára,
ktoré potrvá niekoľko mesiacov. Leše-
nie je mobilné, pri liturgickom slá-
vení nám nebude prekážať. Už je
očistená socha sv. Štefana, uhorské-
ho kráľa, na ľavej strane a časť oltára
pri nej. Prosíme o milodary, aby sme
si nemuseli požičiavať. Prvý odhad
nákladov je 48 tisíc €. Oltár je vyse-
kaný z králického kameňa. Králiky
sú 9 km západne od Banskej Bystri-
ce. Reštaurátor teraz na 2 týždne
odišiel na študijný pobyt do Talian-
ska a bude pokračovať 4. marca.

4. Kňazské rekolekcie s pomocným
biskupom Mons. Markom Forgáčom
v mesiaci február budú vo farnosti
Hraň v utorok 18. 2.

5. V stredu 19. 2. vás pozývame do
večeradla s Pannou Máriou o 15.
hod. v nemocničnej kaplnke.

6. V sobotu 22. 2. na sv. omši o 7. hod.
bude pomazanie olejom sv. Šarbela
a požehnanie jeho relikviou.

7. V nedeľu 23. 2. o 15. hod. v estrád-
nej sále MsKS vás pozývame chváliť
Pána spolu so skupinou Lamačské
chvály, a tak vytvoriť jedno veľké
spoločenstvo.

8. Stretnutie Laického spoločenstva
Matky Alfonzy Márie bude v nedeľu
23. 2. o 15. hod. v rekolekčnej mies-
tnosti.

9. Počas jarných prázdnin v sobotu
7. 3. organizujeme celodenný far-
ský výlet do aquaparku AquaCity
Poprad pre deti a ich rodičov, mlá-
dež a miništrantov z našej farnosti.
AquaCity Poprad je vodným svetom
zábavy a relaxu s vonkajšími a vnú-
tornými bazénmi, tobogánmi, atrak-
ciami a wellnes centrom. Vďaka
sponzorovi z našej farnosti máme
hradené autobusy a časť vstupného.

23.2.2020 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie E. Šimkovičová V. Birová T. Majerská J. Oravcová

žalm J. Dibdiak
2. čítanie M. Vargová O. Ižová V. Leško P. Balogová

prosby H. Fraňová P. Belej Z. Lešková R. Černáková

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)

Vďaka tomu je cena za celý výlet na
osobu len 5 €. Záväzne zapísať sa
môžete čo najskôr v sakristii, pričom
treba hneď uhradiť poplatok.

10. Farský úrad a cestovná kancelária
Mária Bratislava organizuje v termí-
ne 11. -16. 5. 2020 putovanie po
pútnických miestach a sakrálnych
objektoch v Česku: Olomouc – Svätý
Hostýn – Velehrad Praha – Kutná
Hora.  1. deň: Odchod zavčasu ráno
na Svätý Kopeček, sv. omša a preh-
liadka Olomouca. Prejazd na Svätý
Hostýn. Prehliadka najnavštevova-
nejšieho pútnického areálu v ČR.
2. deň: Odchod do Velehradu, výz-
namného pútnického miesta s cyri-
lometodskou tradíciou a s pamiatka-
mi z čias Veľkomoravskej ríše. Po
prehliadke prejazd do Prahy. 3. deň:
Prehliadka Prahy: Strahovský kláš-
tor, Loreto, Hradčany, Malá Strana,
Kostol Panny Márie Víťaznej s Praž-
ským Jezuliatkom, Valdštejnský pa-
lác a jeho záhrady, Karlov most.
4. deň: Břevnovský kláštor, sv. omša,
po nej prehliadka. Navštívime miesto
bitky na Bielej Hore a prezrieme si
Vyšehrad. 5. deň: Václavské námes-
tie, Kostol Panny Márie Snežnej.
Uvidíme najvyšší oltár v Prahe a pri-
pomenieme si pamiatku 14 praž-
ských mučeníkov. Kostol sv. Havla
nám pripomenie sv. Jána Nepomuc-
kého, ktorý tu pôsobil. Prehliadka
Staromestského námestia. 6. deň:
Prejazd do Kutnej Hory, Chrám svä-
tej Barbory. V Sedleci Chrám Panny
Márie a Kostol Všetkých svätých
s kostnicou. Návrat domov.
Ubytovanie: pútnický dom na Svä-
tom Hostýne, v Prahe hotel***, dvoj-
posteľové izby (príplatok 6 €, ak ju
využije len 1 osoba) a trojposteľové
izby. Cena: 188 €. Povinné príplat-
ky: komplexné cestovné poistné
12 € za celý zájazd. V cene je zahr-
nuté: preprava autobusom, 5x noc-
ľah, 5x raňajky, 4x obed alebo nes-
korá večera. Záujemci nech sa pri-
hlásia do konca februára so
zálohou 100 € v sakristii a u p.
Hedvigy Fraňovej.


