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8. marca 2020
2. pôstna nedeľa

Resp.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,
ako dúfame v teba.
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im silu k životu Pánovho učeníka, aj
nás má priviesť k praktickému životu
kresťana – Božieho dieťaťa.

Na to je potrebná aspoň raz za
čas samota, hlboká modlitba a rozjí-
manie nad Božím slovom a jeho po-
solstvom. Potrebujeme pochopiť, kto
to je, kto hovorí: „Toto je môj milo-
vaný syn“ a čo znamená výzva:
„Počúvajte ho“.

Keď počúvame Ježiša, aj v nás má
Otec svoje zaľúbenie a je oslávený,
keď prinášame veľa ovocia dobrých
skutkov. Bez stretnutia s Bohom
v našej samote niet osobného pre-
menenia a bez neho zasa nie je
možné prinášať nadprirodzené ovo-
cie. Nezabúdajme, že sme soľou ze-
me a keď tá raz stratí chuť, už nie je
na nič, len ju vyhodiť von...      

učovania, čakala ich ťažká skúška
viery. Ich majster sa pripravoval na
obetu svojho života. Učeníkov zasa
čakala veľká strata. Ich milovaný
Pán bude trpieť, bude zavrhnutý, od-
súdený, mučený a ukrižovaný ako
zločinec. Potrebovali povzbudenie,
potrebovali silný duchovný zážitok,
útechu a silu pre obdobie skúšky.

A tak ich Pán berie so sebou na
vysoký vrch do samoty. Tam, v tichu
a samote, zažívajú ohromujúci záži-
tok Božej veľkosti i blízkosti.

Udalosť premenenia Pána je veľmi
dôležitá aj pre nás. Aj my potrebu-
jeme zakúsiť Boží majestát a jeho
lásku, aby nás ťažkosti života neok-
radli o to najvzácnejšie, čo máme –
našu vieru. Tak ako apoštolov táto
skúsenosť upevnila vo viere a dala

NA KAŽDÚ ČINNOSŤ človek
potrebuje motiváciu. Inak to
nie je ani v duchovnom živote.

Napriek tomu, že učeníci sprevádzali
Ježiša na jeho cestách a boli sved-
kami jeho pôsobenia, zázrakov i vy-

VIERA ZAÈÍNA
P R E M E N O U

Stanislav Vinter, kaplán

NAPLNENÍM ZÁKONA
JE LÁSKA (R im 13, 10) 2/2

APOŠTOL PAVOL nepozná alter-
natívu medzi vierou a láskou, ale
často tieto pojmy spája, napr.:

„My však, čo patríme dňu, buďme triezvi
a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu
nádeje na spásu.“ (1 Sol 5, 8) alebo „Mu-
síme ustavične vzdávať vďaky Bohu za
vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera
veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých
vás je čoraz väčšia.“ (2 Sol 1, 3) a tiež
„Preto keď som aj ja počul o vašej viere
v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým,
neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si
na vás spomínam vo svojich modlitbách,“
(Ef 1, 15) teda hovorí o viere činnej
skrze lásku.

Dalo by sa povedať, že viera dostáva
svoje teplo a svoju účinnú silu z lásky
a láska je nefalšovaná a verná, iba keď
sa zakladá na viere. Dokazuje to skúse-
nosť. Láska bez viery sa ľahko redukuje
na sentimentalizmus a viera bez lásky
sa stáva čistým intelektualizmom. Tak
na pozadí tejto jednoty a vzájomného
vplyvu medzi vierou a láskou môžeme
lepšie pochopiť vzťah medzi zákonom
a láskou. Apoštol Pavol v Liste Rimanom
(10, 4) vyhlasuje, že „Kristus je koncom
(cieľom) zákona“ v tom zmysle, že čas,
v ktorom vládol nad životom človeka zá-
kon so svojimi požiadavkami legalistic-
kej spravodlivosti, je skončený a zákon
je nahradený Kristom [„On z oboch urobil
jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi
múr rozdelenia, nepriateľstvo, tým, že zru-
šil zákon prikázaní, spočívajúci v nariade-
niach, aby v sebe z tých dvoch vytvoril
jedného nového človeka, a nastolil pokoj;
aby v jednom tele skrze kríž v sebe samom
zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bo-
hom.“ (Ef 2,15-16)], ale aj v tom zmysle,
že zákon nachádza v Kristovi svoje
naplnenie [„Nemyslite si, že som prišiel

zrušiť Zákon alebo Proro-
kov; neprišiel som ich zru-
šiť, ale naplniť.“ (Mt 5,17)].

Pretože Ježiš je láska a
ako taký zomrel za hriešnikov,
naplnil sa aj zákon. Inými slovami,
lásku – tú lásku, ktorá motivovala celú
Kristovu existenciu a jeho vykupiteľskú
činnosť – možno označiť ako splnenie
a plnosť zákona. Odpoveď na všetky
nastolené otázky je jednoduchá a jedno-
značná. „Musíš milovať!“ K tomu je asi
najvhodnejšie uviesť výrok cirkevného
učiteľa, ktorý lásku vždy zdôrazňoval,
a to sv. Augustína: „Hľa, najkrajšia nor-
ma, ktorá zhŕňa všetko: miluj a rob, čo
chceš. Ak mlčíš, tak mlč z lásky; ak hovo-
ríš, tak hovor z lásky; ak napomínaš, na-
pomínaj z lásky; ak odpúšťaš, tak odpúš-
ťaj z lásky. Nech sa láska rozrastie v tvo-
jom srdci ako koreň: z tohto koreňa sa
nemôže zrodiť iné ako dobro.“

Láska je niečo viac ako zachovávanie
zákona, pretože ho celý zahŕňa, napĺňa
ho oživujúcou silou a vedie ho k plnej,
konečnej miere a zrelosti. Predmetom
kresťanskej lásky je druhý, čiže človek.
Kresťan v druhom vidí a miluje človeka!
Pre Pavla prestala Tóra byť zbierkou
613 jednotlivých prikázaní (248 príka-
zov a 365 zákazov) v zmysle neskorého
židovského chápania. Nepozná kvanti-
tatívne chápanie Tóry, podľa ktorého
každé jednotlivé prikázanie, snáď s od-
stupňovanou záväznosťou viac alebo me-
nej zaväzuje každého dospelého veria-
ceho. Tóru čítal vo svetle hermeneutic-
kého kľúča, ktorý ponúka ona sama:
„Miluj svojho blížneho ako seba samého!“
(Lv 19, 18). Ten, kto miluje, nenechá
sa zákonom spútať ani vodiť za ručičku,
nenechá sa zákonom udržiavať v nedos-
pelosti. V kompetencii lásky má Du-
chom pôsobenú schopnosť poznať a roz-
hodnúť, na čom v danej chvíli záleží.
Precitnime zo spánku a dajme sa viesť
Kristom.  koniec
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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. Františky Rímskej, rh. 6:30
Dan 9,4b-10; Ž 79; Lk  6,36-38         Pane, nezaob- 11:30 † Anna, Jozef

chádzaj s nami podľa našich hriechov. 18:00 † Imrich, rod. Demeterova

Iz 1,10.16-20; Ž 50; Mt 23,1-12 6:30
11:30 † Michal

18:00 ¤ Anna

6:30
Jer 18,18-20; Ž 31; Mt 20,17-28 11:30 † Michal

Zachráň ma, Pane, vo svojom milosrdenstve. 18:00 ¤ rod. Janoškova

6:30
Jer 17,5-10; Ž 1; Lk 16,19-31 11:30 † Anna, Michal

Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. 18:00 ¤ Jaroslav s rod.

6:30
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Ž 105; Mt 21,33-43.45-46 11:30 † Jozef

Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. 17:30 krížová cesta

18:00 † Ján

Mich 7,14-15.18-20; Ž 103; Lk  15,1-3.11-32 7:00 ¤ Anna 80 r.ž.

Milostivý a milosrdný je Pán. 18:00 † Pavol, Alžbeta, Jozef

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Anna 80 r.ž.

Ex 17,3-7; Ž 95; Rim 5,1-2.5-8; Jn 4,5-42 9:00 † Radko

10:30 ¤ pro populo

14:30 krížová cesta

18:00 ¤ sr. Alojzia

Kto kráča bez úhony, tomu ukážem 

Božiu spásu.

Ne
15.3.

St
11.3.

3. pôstna nedeľa

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas 

a nezatvrdzovali si srdcia.

Po
9.3.

Ut
10.3.

Pi
13.3. 

So
14.3. 

Št
12.3.

OZNAMY

1. Na oltár bohuznámi darovali 3x 50 €,
100 €, Bohu známa Katarína 100 €
a cez bankový účet 50 €.

2. Zbierka na Charitu minulú nedeľa
činila 1242 €, z toho ZH 58 € a RB
50 €.

3. V utorok 10. 3. bude pokračovať
v reštaurovaní hlavného oltára
Návštevy Panny Márie reštaurátor
Mgr. Art. Viktor Kútny z Bardejova.

4. Pobožnosti krížovej cesty nášho
Pána Ježiša Krista budeme konať
v piatok večer o 17.30 hod. s birmo-
vancami a v nedeľu podľa stavov
a rozpisu o 14.30 hod. 2. pôstna ne-
deľa: Fokoláre; 3.: seniori; 4.: Mod-
litby otcov a matiek; 5.: MAM a re-
hoľné sestry; 6.: deti a mládež.

5. Počas celého pôstneho obdobia ne-
deľné detské sv. omše o 9. hod. ne-
budú. Utorkové detské sv. omše
v rámci prípravy na 1. sv. prijímanie
budú pokračovať až po 4. pôstnej
nedeli od 24. 3.

6. V nedeľu 15. 3. o 15.30 hod. bude
ekumenické modlitbové stretnutie
pri príležitosti svetového dňa mod-
litieb v gréckokatolíckom chráme.
Budú sa modliť ženy z kresťanských
denominácií mesta za africkú kra-
jinu Zimbabwe. Počas modlitbového
stretnutia bude finančná zbierka na
podporu nadácie pre budúcnosť žien
v tejto krajine. Srdečne pozývame
všetkých.

7. Otec arcibiskup Bernard opäť pozýva
do košickej katedrály jubilujúcich
manželov, ktorí v tomto roku oslávia
25 rokov manželstva. Spoločná
slávnosť pre páry z celej arcidiecézy
s osobitným požehnaním o. arcibis-
kupa bude 17. 5. o 15. hod. v kated-
rále. Manželia z našej farnosti, ktorí
si pripomínajú toto jubileum a chcú
sa zúčastniť na tejto slávnosti, nech
sa prihlásia osobne u kňaza najne-
skôr do 1. 4. Pre manželov, ktorí
oslávia 50, 60 a 65 rokov manželstva
bude slávnosť v októbri, o čom bu-
deme včas informovať.

15.3.2020 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie P. Urban   T. Bartovič M. Mištaničová R. Černáková

žalm D. Telepčáková
2. čítanie A. Zapotoková R. Bartovič N. Tomková J. Oravcová

prosby A. Šimkovičová M. Bartovičová Š. Mištanič P. Balogová

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)

8. Ponúkame na predaj knihu Krížová
cesta sebazaprenia, ktorú napísal
náš p. kapl. Stanislav. K dispozícii je
v sakristii.

9. Náš dekan pripravuje knihu Dejiny
farnosti Návštevy Panny Márie
v Trebišove. Prosí pamätníkov o spo-
luprácu pri objasňovaní jej dejín.
Prosí o mená a priezviská i roky
služby v kostole ako kostolníci, kan-
tori a kurátori pred r. 2003 aj ich fo-
tografie. Ďalej staré fotografie: spo-
vednice pod chórom, závesný luster,
bronzové večné svetlo, drevená ba-
lustráda, starý nábytok v sakristii,
kostol bez vonkajších kaplniek
1936, oprava kostola v r. 1970, leše-
nie v kostole r. 1970, zábery z kosto-
la na farníkov pred r. 1990, z pri-
mičných slávností kňazov rodákov,
z pohrebov kňazov, sestra Cilínia
v kostole, sestry dominikánky, kňazi
v starých ornátoch, kňazi J. Lauda
(1992-2003), J. Čelovský (1990-
1992), J. Machala (1969-1992), V.
Šuhaj (1954-1969), Š. Benkö (1950-
1954), D. Schmith (1936-1950),
Jozef Lenz (1936-1918), K. Hiszem
(1897-1918), E. Perleberg (1879-
1897), kapláni v kostole pred
r. 2003 a staršie foto.

10. V piatok 13. 3. je 7. výročie zvole-
nia Svätého otca Františka za pá-
peža, nástupcu sv. Petra, apoštola.

11. Predseda KBS Mons. Stanislav
Zvolenský poďakoval za pokojný
priebeh volieb a ocenil rozhodnutie
využiť volebné právo. Pozval k mod-
litbe za novú vládu i parlament.
Jeho reakciu vám prinášame v pl-
nom znení. „Ďakujem všetkým za
pokojný priebeh volieb. Oceňujem roz-
hodnutie využiť volebné právo: vyššia
účasť je pozitívnym znakom záujmu
o spoločnosť. Odchádzajúcemu parla-
mentu ďakujem za službu, úspešným
kandidátom a víťazom volieb blahože-
lám! Pozývam veriacich k modlitbe za
novú vládu i parlament, aby čo najlep-
šie dbali o spravodlivosť, zmierenie
a ochranu ľudskej dôstojnosti. Prosím
Pána, aby požehnával ich prácu pre
dobro všetkých obyvateľov Slovenska.“


