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Nedeľa 29. februára 2004
1. nedeľa v pôstnom období

„NIK, KTO V NEHO VERÍ,
nebude zahanbený.“
„Lebo každý, kto bude vzý-

vať Pánovo meno, bude spasený.“
Každý človek je pokúšaný, aj sám

Kristus bol pokúšaný. Pozoruhodné
je, ako málo prieberčivý je diabol.
Človeku ponúka vždy tie isté pokuše-
nia. Vždy tá istá žiadostivosť tela, tá
istá žiadostivosť očí, tá istá žiados-
tivosť rozumu – pýcha. V tejto scéne
sa menia len drobnosti. Tu sa však
už diabol vyznačuje veľkou vynalieza-
vosťou, dokáže pre každého vybrať to
najvhodnejšie, vo veľmi atraktívnej
podobe mu ukáže to, po čom túži…

Vždy pokúša zdanlivým dobrom,
poukazuje na osobný osoh, upozor-
ňuje na možnosť vlastniť, odvoláva
sa na ľudské ambície, využíva nená-
sytnosť zmyslov.

Zaujímavé je, že Ježiša nepokúša
nečistotou – asi bol presvedčený, že
najprv treba utíšíť hlad, alebo ne-
chcel v prípade Krista až tak risko-
vať, lebo toto pokušenie je veľmi
hrubozrnné. A možno ani pre človeka
nie sú najhoršie tieto pokušenia?

Podľahnúť tomu
pokušeniu je vlast-
ne prejavom se-
bectva, a to môže
diabol prebudiť mno-
hými inými spôsob-
mi.

Kristus, ako člo-
vek, nepodľahol ni-
jakému pokušeniu.
Tým ma učí, že aj ja
môžem premôcť všetky pokušenia, ale
musím uveriť v Krista a vzývať jeho
meno.

Pokušenia v oblasti tela, túžba
jesť, piť, vyžívať sa sú temnou sku-
točnosťou. Druhá oblasť pokušení:
žiadostivosť očí, nezriadená túžba
mať, byť všade, mať moc… Koľkí sú
dnes v tomto ošiali, koľkí sa ženú za
vysnívaným kráľovstvom, za zlatým
teliatkom v supermarketoch. Tretia
oblasť: budeš slávny, to je pýcha
života. Byť za každú cenu úspešný,
uznávaný.

Bedlime, aby si nás diabol neomo-
tával do svojich pavučín.

„Poďte k prameňom“  – jg –

POKÚŠANIE NA PÚŠTI

ÁZOV ŽIDIA v minulosti nadobú-
dal často pejoratívny význam,
lebo označoval nepriateľov kres-

ťanstva, stal sa synonymom pre ozna-
čenie neveriacich. Na druhej strane, je
nepopierateľný význam Židov pre nás
kresťanov.

Názov nášho článku je aj názvom
dokumentu, ktorý v novembri 2001
predstavila Pápežská biblická komisia.
Tento dokument súhlasí s formálnymi
analógiami medzi Bibliou jedného a
druhého veriaceho spoločenstva, pri-
čom kontinuálne nadväzuje na dogma-
tickú konštitúciu II. vatikánskeho kon-
cilu Dei Verbum. Biblická
komisia poukázala na
úzke prepojenie medzi ži-
dovstvom a kresťanst-
vom. Základný dokument
viery je obom spoločný,
lebo židovská biblia vojde
do kresťanskej celá a tak
vlastne ovplyvňuje aj
kresťanské chápanie vie-
ry. Existujú pritom aj formálne ana-
lógie, ktoré spájajú bibliu Izraela s bib-
liou kostola. Patrí k nim príbuzný
vzťah medzi Písmom a Tradíciou.

Moderná exegéza stále viac objavuje,
že starozákonné knihy sú nepostráda-
teľné pre presné a hĺbkové poznanie
Nového zákona. Nový zákon môžeme
plne pochopiť len vtedy, keď poznáme
témy, ktoré sa tiahnu Starým zákonom.
V dokumente Židovský ľud a jeho Sväté
písma v kresťanskej Biblii, sa rozoberá 9
takýchto tém: 1. Zjavenie Boha; 2.
Ľudská osoba: veľkosť a bieda; 3. Boh,
vykupiteľ a spasiteľ; 4. Vyvolenie Iz-
raela; 5. Zmluva; 6. Zákon; 7. Modlitba
a kult; 8. Božie výčitky a odsúdenie; 9.
Prísľuby. Veľkú hĺbku v sebe skrýva
myšlienka sv. Augustína, že: „V Starom

zákone sa skrýva Nový a
v Novom sa odhaľuje Starý.“ Veď Nový
zákon často preberá slovník Starého zá-
kona, jeho idey, vyjadrovacie prostried-
ky, či spôsoby. Dokument Pápežskej
biblickej komisie Interpretácia Biblie v
Cirkvi z roku 1993 uvádza: „Bohatstvo
židovskej erudície, ktorá sa dáva do služ-
by Biblie od antiky až podnes, pred-
stavuje pre exegézu Nového i Starého
zákona pomoc najvyššej hodnoty, avšak
pod podmienkou, že sa bude používať s
rozvážnosťou.“

Kresťanstvo aj židovstvo sa zhodujú v
tom, že Božie zjavenie nikdy nebude

môcť byť úplne vyjadre-
né v písomných textoch.
Evanjelista Ján to vyjad-
ril slovami: „Ale Ježiš
urobil ešte veľa iného.
Keby sa to všetko malo
dopodrobna opísať, mys-
lím, ani na celom svete by
nebolo dosť miesta na
knihy, ktoré by bolo treba

napísať“ (Jn 21, 25).
Napokon si musíme uvedomiť, že

takmer všetky spisy Nového zákona na-
písali bývalí Židia, Ježiš bol Žid, aj
modlitba Pána, Otčenáš, vyrastá z naj-
lepšieho duchovného dedičstva Izraela.
Žid Ježiš ako veriaci, žil podľa „Starého
zákona“ načúval zbierke „svätých pí-
siem“ načúval im, meditoval o nich a
vykladal ich. Tak ako každý dospelý
Žid, mohol byť aj Ježiš vyzvaný pred-
staveným synagógy, aby sa ujal liturgic-
kého čítania (Lk 4, 16n). Ježiš denne
recitoval „Počuj Izrael“ (Dt 6, 4). Starý
zákon bol Ježišovou Bibliou a bol jedi-
nou Bibliou, ktorú Ježiš a pôvodná
kresťanská obec mali. Tak ako bola pre
Ježiša, nech je aj pre nás zdrojom po-
učenia a cestou pre náš život.  – bl –

ZZZZZ¡¡¡¡¡ IDOVSKÝ ¼UD A JEHO SVIDOVSKÝ ¼UD A JEHO SVIDOVSKÝ ¼UD A JEHO SVIDOVSKÝ ¼UD A JEHO SVIDOVSKÝ ¼UD A JEHO SVÄÄÄÄÄTÉTÉTÉTÉTÉ
PÍSMO V KRESPÍSMO V KRESPÍSMO V KRESPÍSMO V KRESPÍSMO V KRESTTTTT¡¡¡¡¡ANSKEJ BIBLIIANSKEJ BIBLIIANSKEJ BIBLIIANSKEJ BIBLIIANSKEJ BIBLII

„Vy sa klaniate tomu, čo
nepoznáte; my sa klaniame

tomu, čo poznáme, lebo spása
je zo Židov“ (Jn 4, 22).

„Preto sa Židia ešte väčšmi
usilovali  zabiť ho, lebo nielenže

porušoval sobotu, ale aj Boha
nazýval svojím Otcom a robil
sa rovným Bohu“  (Jn 5,18).



Sväté omše – kaplnky

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 8.00 9.00

Z.Hradište 17.00 10.30

7.3.2004 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová Z. Lešková N. Tomková M. Švagrovská

žalmy P. Lörinc

2. čítanie Ľ. Bajus D. Gajdošová J. Karniš B. Dinisová

prosby H. Magurová V. Leško A. Potocká
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Vo Vojčiciach bude v nedeľu 7. 3. o 14.00 krížová cesta. 
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ieDEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6.45
Lv 19,1-2.11-18; Ž 19; Mt 25,31-46 11.30 †  Juraj

Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. 18.00 †  Ján

Iz 55,10-11; Ž 34; Mt 6,7-15 6.45

11.30 ¤ Milan

18.00 †  Alžbeta, Daniela

Jon 3,1-10; Ž 51; Lk 11,29-32 6.45

11.30 †  Tibor

18.00 †  Michal, Barbora

Sv. Kazimíra 6.45
Est 4,17n.p-r.aa-hh; Ž 138; Mt 7,7-12 11.30 †  Monika

Vyslyš ma, Pane, veď ťa vzývam. 18.00 †  Anna

Ez 18,21-28; Ž 130; Mt 5,20-26 6.45

11.30 †  Ján

17.15 krížová cesta

18.00 za živých a mŕtvych členov BSJ

Dt 26,16-19; Ž 119; Mt 5,43-48 6.40 †  Mária, Anton

Blažený, kto kráča podľa zákona Pánovho. 18.00 †  Michal, Mária

7.30 †  Ján, Anna

9.00

10.30 ¤  Mária, Jozef

15.00 krížová cesta matiek
Gn 15,5-12.17-18; Ž 27;Flp 3,17-4,1;Lk 9,28b-36 18.00 ¤ Michal

Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých 

tiesní.

Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným  

a poníženým.

Po     
1. 3.

Ut     
2. 3.

St     
3. 3.

Št     
4. 3. 

So     
6. 3.

Ne     
7. 3.

2. nedeľa v pôstnom období

Pi     
5. 3.

Pane, ty si milostivý a my ti chceme v bázni 

slúžiť.
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Nemocnica Po, St, Pi o 16.00 a Ne o 16.30  – Ústav Ut, Št, So o 11.00

1. Počas týždňa budeme spovedať
nasledovne: Trebišov: ráno pred
sv. omšou, dopoludnia Po-Štv od
10.30 a popoludní: v  Štv a Pi od
15.00; v piatok dopoludnia o
10.30 sa spovedať nebude, kvôli
spovedaniu chorých v meste.
Vojčice: Str od 16.00;
Zempl. Hradište: Štv od 16.00.
Spovedanie chorých Pia od 9.00.

2. Tento týždeň Str, Pia a So sú
kántrové dni. Úmysel za odpus-
tenie hriechov.

3. Tento týždeň fatimská sobota ne-
bude.

4. V túto nedeľu 29. februára sa o
17.00 hod. v kaštieli uskutoční
derniéra výstavy k 500. výročiu
pavlínskeho kláštora v Trebišove.
Srdečne pozývame všetkých zá-
ujemcov.

5. O 2% vašej
dane sa
uchádza pre-
vádzkovateľ
Charitného domu prof. Hlaváča, A.
Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce.
Názov: Teresa Benedicta
Sídlo: Milhostov 20, Trebišov
IČO: 31313680
Právna forma: občianske združenie
S prejavom vďaky Mgr. Peter Novy-
sedlák, prezident OZ.

OZNAMY

NARODILA SA ako dcéra kráľa
Přemysla Otakara I. a jeho
manželky Konštancie, pochá-

dzajúcej z Uhorska. Ešte ako dieťa ju
otec zasnúbil synovi sliezskeho knie-
žaťa Henricha. Snúbenec pri poľo-
vačke nešťastnou náhodou zahynul.
Ctibažný otec ju sľúbil Henrichovi,
následníkovi trónu cisára Fridricha II.
Anežku poslal na výchovu do Viedne,
kde strávila niekoľko rokov. Zo svadby
však zišlo. Keď sa Anežka vrátila do
Prahy, viedla so svojou zbožnou mat-
kou hlboký nábožný život. Anežke
hrozil ďalší sobáš. Otec ju sľúbil Frid-
richovi II. V r. 1230 Přemysl Otakar I.
zomrel a sobáš sa oddialil. Anežka
potajomky prosila pápeža Gregora IX.
o pomoc. Na zákrok pápeža cisár Frid-
rich II. od sobáša upustil. Teraz sa už
chystala zasvätiť jedine Ježišovi Kris-
tovi. Rozmýšľala, kde a ako by mohla
najlepšie slúžiť. Rozhodla sa ísť ces-
tou sv. Františka a sv. Kláry. Listom
prosila sv. Kláru, aby jej pomohla do-
siahnuť tento cieľ. Jej brat, kráľ Vác-
lav, dal postaviť chrám a pri ňom dva
kláštory, mužský a ženský. Od tej
chvíle sa viac zdržiavala v kláštore
klarisiek ako na pražskom hrade.
Kláštor dostal názov „Na Františku“.

Nadišiel deň 25. 3. 1235, po ktorom
túžila. Nasledovalo ju 7 dievčat z naj-
vznešenejších rodov. V kláštore si roz-
delila čas medzi modlitbu a službu blíž-
nym. O rok po obliečke zložila sláv-
nostné rehoľné sľuby a na rozkaz
pápeža Gregora IX. sa stala predsta-
venou kláštora. Okolo pražského klá-
štora vznikali nemocnice, sirotince,
domy pre malomocných, azyly. Anežka
dala postaviť ešte 3 kostoly a stala sa
dušou všetkého. Budovali sa ďalšie
kláštory tohto rádu. Počet sestier rás-
tol. Na radu k nej chodil aj brat, kráľ
Václav. Po jeho smrti sa ujal vlády

2. MAREC – SV. ANEŽKA ČESKÁ
(1205-1282)

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA Přemysl Otakar II. Po jeho smrti na-
stali v Čechách hrozné časy. Prihnali
sa sem Braniborci, ktorí lúpili. V kra-
jine nastal hlad a vypukol mor, na
ktorý zahynulo v Čechách asi 300 tisíc
ľudí. Medzi nimi odchádza aj Anežka.
Vyčerpaná útrapami, duševnými i te-
lesnými bolesťami, ochorela na za-
čiatku 40-dňového pôstu. Posilnená
Kristovým telom lúči sa so sestrami a
77-ročná umiera 2. 3.1282. Jej hrob
objavili v r. 1930 v starom chráme sv.
Jakuba. Za svätú ju vyhlásil pápež
Ján Pavol II. 12. 11. 1989 v chráme sv.
Petra v Ríme.          – rm –


