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XVI. ročník

8. septembra 2013
23. nedeľa v období cez rok

Resp.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia
na pokolenie.

U

BYBYBYBYBYTTTTT¡¡¡¡¡ UÈENÍKOM

Miloš Geci, kaplán

jej dokončenie. Aj medzi kráľmi, ktorí
sa chystajú do boja s inými kráľmi,
sa určite nájdu takí, ktorí dobre ve-
dia, že ich vojsko má jasnú prevahu,
a preto si môžu dovoliť pustiť sa do
boja. No ako je tomu so zástupmi,
ktoré idú s Ježišom? Nájde sa nie-
kto, kto pri „prepočítavaní“ zistí, že
má na úspešné dokončenie cesty, na
ktorú sa vydal? Ježiš je dobrý učiteľ a
ten, kto ho počúva naozaj pozorne,
nemôže sa pri počítaní pomýliť. Preto
akékoľvek výsledky by sme dosahova-
li, tým správnym výsledkom je nula!
Všetci, ktorí prichádzajú k Ježišovi,
majú jasne pochopiť, že nikto z nich
nemá dostatok síl ani schopností.

Kto si myslí, že sám všetko hravo
zvládne, nevie, čo znamená niesť svoj
kríž. No ak by predsa len ešte niekto
pri svojich „výpočtoch“ dospel k výs-
ledku, ktorý sa nerovná nule, Ježiš
mu poradí, ako ho vynulovať: „Ani je-
den z vás, ak sa nezriekne všetkého,
čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“
Učeník sa má zrieknuť úplne všetké-
ho! Čo teda chce Ježiš dosiahnuť?
Aby sa zástupy na mieste otočili
a vrátili domov, pretože nemajú na
to, aby išli s ním? Vôbec nie! Nao-
pak. On chce, aby išli s ním, ale nie
na vlastnú päsť. Chce, aby mu odo-
vzdali úplne všetko, a aby úplne všet-
ko očakávali iba od neho.      n

AJ KEĎ ZA JEŽIŠOM IDÚ veľké
zástupy, on na miesto toho, aby
sa radoval z veľkého počtu na-

sledovníkov, vyzýva ich, nech si „sad-
nú a prepočítajú“, či majú na to, aby
boli jeho učeníkmi. Medzi podnika-
teľmi, ktorí chcú stavať vežu, sa urči-
te nájde niekto, kto pri prepočítavaní
nákladov s radosťou zistí, že má na

PROBLÉM CHUDOBY v dnešnom
svete je čím ďalej tým väčší, lebo
počet chudobných vo svete stále

narastá a rozdiely medzi bohatými a chu-
dobnými sa neustále prehlbujú. Problém
chudoby nie je nový, od najstarších čias
sa táto zložitá otázka riešila a nachá-
dzame ju pomerne často aj na stránkach
Biblie.

Kráľovstvo Božie tu na zemi sa nemôže
skladať z milionárov a žobrákov, z palá-
cov a chatrčí, zo skupín ľudí, keď jedna
závidí a druhá opovrhuje. Ideálom kres-
ťanstva je, aby neboli ani veľmi bohatí,
ani veľmi chudobní. Zásadou kresťan-
stva je zmenšiť majetkové rozdiely na-
toľko, aby už nebolo potrebné proti nim
bojovať. Žiaľ, musíme konštatovať, že od
takéhoto všeobecného blahobytu sme
veľmi vzdialení. Stačí sa prejsť po na-
šich mestách a pred nami sa odhalia
všetky sociálne problémy tejto doby.

Často nám „zlý“ našepkáva: „Nemáš
prebytkov na rozhadzovanie. – Máš ženu,
deti a ty sám tiež potrebuješ peniaze.“
Naučiť sa dávať je tiež umenie, ktoré sa
získava niekedy dlhodobo.

Niekedy sa zamýšľame, či máme niečo
dať žobrákovi, keď sa dopočujeme, že
niektorí žobráci nažobrú aj viac ako je
náš zárobok a teda sú oproti iným chu-
dákom zvýhodnení. Je to tak preto, že
spoločenská dobročinnosť nie je organi-
zovaná.

Často si neuvedomujeme, že žobráctvo
v sebe skrýva aj veľké duševné nebezpe-
čenstvo, ktoré sa u mnohých odkáza-

ných na túto činnosť ča-
som prejaví, a to je odpor
k zamestnaniu. To nezna-
mená, že nemáme pomá-
hať núdznym. Veď kniha
Tobiáš nás poučuje: „Nikdy
neodvracaj svoju tvár od chudobného,
aby sa neodvrátila Božia tvár od teba!
Konaj skutky milosrdenstva, syn môj,
podľa toho, koľko máš! Ak máš veľa,
dávaj z toho viac; ak máš málo, neboj sa
konať dobro aj z mála!“ (Tob 4, 7-8)

Často si neuvedomujeme, aké dôsled-
ky chudoba prináša aj v mravnej oblasti.
Darmo budeme horliť za verejnú mrav-
nosť, keď v spoločnosti rezonuje otázka:
Hladovať alebo prehrešiť sa? Vždy totiž
platilo, že bieda si podávala ruku s hrie-
chom. To chápe plne aj nový pápež
František, ktorý často zdôrazňuje boj
proti chudobe, pomoc tým najviac odká-
zaným a sám ide príkladom v skromnos-
ti svojho života.

Ako dosiahnuť túžbu spred troch tisíc
rokov, aby nebolo medzi nami chudobné-
ho ani žobráka? Len drobnými almužna-
mi to nevyriešime. Kresťanské riešenie
musí byť komplexným pohľadom na člo-
veka, na jeho dôstojné postavenie v spo-
ločnosti, keď žobranie nebude potrebné,
lebo všetci budú tvoriť jedno pracovné
spoločenstvo, nikto nebude musieť žob-
rať, a tak prežívať psychickú traumu.
Podieľať sa na takýchto projektoch by
malo byť našou úlohou v boji proti chu-
dobe.

Chudobných by sme nemali odsudzo-
vať a považovať ich za akýchsi vydeden-
cov spoločnosti. Nezabúdajme, že Ježiš
zahajuje svoju úvodnú reč blahoslaven-
stvom chudobných (Mt 5, 3; Lk 6, 20),
napokon sám Ježiš sa narodil v chu-
dobe.

Nemali by sme zabúdať, že existuje aj
duchovná chudoba, ktorá sa najčastejšie
prejavuje tam, kde je hospodársky blaho-
byt. – bl –

CHUDOBACHUDOBACHUDOBACHUDOBACHUDOBA
„A vôbec nech niet medzi

vami chudobného
ani žobráka,...“

(Dt 15,4)

Ani jeden z vás, ak sa nezriekne
všetkého, čo má, nemôže byť

mojím učeníkom (Lk 14, 33).



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 19:00 10:30

Charitný dom J.M. 9:00

Rómska osada

nemocnica 16:00 16:00 16:00

ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6:30

Kol 1,24–2,3; Ž 62; Lk 6,6-11 11:30 † Mária, Július

V Bohu je moja spása i moja sláva. 18:00 † Zuzana

6:30

Kol 2,6-15; Ž 145; Lk 6,12-19 11:30 † rod. Šoltésova

Milostivý a milosrdný je Pán. 18:00 ¤ Oto, Iveta, Matúš, Ivana

6:30

Kol 3,1-11; Ž 145; Lk 6,20-26 11:30 ¤ Daniela

Milostivý a milosrdný je Pán. 18:00 † Helena, 2x Michal, Peter

Najsv. mena Panny Márie 6:30

Kol 3,12-17; Ž 150; Lk 6,27-38 11:30 † Mária, Andrej, Pavol

Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. 18:00 † Mária

Sv. Jána Zlatoústeho, bs. uč. 6:30

1 Tim 1,1-2.12-14; Ž 16; Lk 6,39-42 11:30 ¤ Marta 70 r. živ.

Ty, Pane, si moje jediné dobro. 18:00 ¤ Nepoškvr. Srdce PM

Povýšenie Sv. kríža 7:00 ¤ Mária

Nm 21,4c-9; Ž 78; Jn 3,13-17

Pane, ty buď našou spásou.

7:10 Ranné chvály

7:30 † Michal, Anna, Mária

Sk 1,12-14;(Ž) Lk 1,46b-55; 1 Pt 4,13-16; Jn 19,25-27 9:00 ¤ Mária

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Mária

Ne 

15. 9.

St        

11. 9.

18:00
† rod. Bickova, Kušnirikova,

   Telepčakova

Ty si sláva nášho národa, ty si radosť 

nášho ľudu.

Sedembolestnej Panny Márie, 
patrónky Slovenska

Po       

9. 9.

Ut       

10. 9.

Pi         

13. 9.

So       

14. 9.

Št      

12. 9.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Bohu známa darovala na kostol 50 €,
Bohu známy 20 € a na bankový účet
30 €. Ružencové bratstvo darovalo
na nemocničnú kaplnku 1 000 €.

2. V sobotu sa miništranti z Trebi-
šova stali víťazmi 15. ročníka deka-
nátneho turnaja vo futbale. Druhí
skončili miništranti z farnosti Kazi-
mír, tretí zo Zempl. Branča a štvrtí
z N. Žipova. Ďakujeme seminaris-
tovi Michalovi za jeho organizáciu.

3. Podmienkou pre prijatie sviatosti
birmovania je absolvovanie nábo-
ženskej výchovy na ZŠ a SŠ.

4. Farská zbierka na obnovenie
fasády veže kostola bude na budúcu
nedeľu 15. 9. Na kontrolnom dni
27. 8. sa vytýčil predbežný termín
ukončenia reštaurátorských prác na
vrchnej časti veže kostola do konca
septembra. Kto by mal fotografie
kostola spred osemdesiatich rokov,
kde by bola pôvodná fasáda na veži
kostola, prosíme, nech donesie
k nahliadnutiu do sakristie, aby sme
lepšie identifikovali fasádu, zvlášť
vrchnú časť veže.

5. Od pondelka 2. 9. pokračujeme
v slúžení poludňajších sv. omší
o 11.30 hod. a v úradných otváracích
hodinách farskej kancelárie. Adorá-
cia Sviatosti oltárnej bude vo štvrt-
ky od obedňajšej omše po večernú.

6. Detské sv. omše bude každú nedeľu
o 9. hod. sláviť kapl. Ján Kocurko.
Sv. omše budú aj v rómskej osade.

7. Náš kostol bol obdarovaný plnomoc-
nými odpustkami od časných tres-
tov za hriechy v Roku viery aj na
slávnosť Sedembolestnej Panny
Márie.

8. V sobotu 21. 9. o 16. hod. bude
v obnovenej nemocničnej kaplnke
odpustová slávnosť sv. pátra Pia
z Pietrelčiny, v rámci ktorej pomocný
biskup Mons. Stanislav Stolárik
požehná obnovený interiér kaplnky
a bohoslužobné kalichy. Všetkých

15.9.2013 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie Ľ. Bajus T. Majerská M. Švagrovská

žalm J. Obrin

2. čítanie A. Zapotoková J. Karniš M. Hudaček

prosby P. Sovák A. Potocká P. Tóthová

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:

Zdeněk Veleba a Slavomíra Hurčiková
Ľuboš Rusnák a Domonika Marcinová
Matúš Hovanec a Mária Pavlišinová

Ohlasujú sa druhýkrát:
Peter Takáč a Ľudmila Tothová

Ohlasujú sa tretíkrát:
Peter Fedorčák a Veronika Gegreľová

Lukáš Čuchráč a Zuzana Torbová
Tomáš Kříž a Martina Moskaľová
Andrej Rosipajla a Viera Vargová

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke

medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

Svoje milodary na zreštaurovanie veže kostola môžete posielať aj na číslo nášho
účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 5432.

dobrodincov, lekárov, primárov a ve-
denie nemocnice pozývajú na sláv-
nosť duchovný správca nemocnice
a dekan.

9. Konferencia biskupov Slovenska
pozýva veriacich na prvý Národný
pochod za život, ktorý sa uskutoční
22. septembra 2013 v Košiciach. Bolo
by veľmi vhodné, píše arcibiskup
Bernard, aby sme takéto podujatie
svojou účasťou podporili práve my
katolíci, ktorí máme v dnešnom sve-
te ohlasovať „Evanjelium života“,
teda úctu k človeku od počatia po
prirodzenú smrť.
Pri tejto príležitosti KBS vyzýva tiež
k duchovnej príprave, ktorá bude
spočívať v 9-dňovej pobožnosti v ter-
míne od sviatku Povýšenia Svätého
kríža 14. 9. do konania pochodu
22. 9. Pozývam vás k tejto modlitbe
a v našej farnosti to bude pred ve-
černou sv. omšou. Nech je táto mod-
litba prosbou o Božie milosrdenstvo
za hriechy páchané proti životu
a obrátenie ľudských sŕdc k Bohu –
Darcovi života. Na autobusy do Košíc
sa môžete prihlásiť do 15. 9. v sak-
ristii. Odchádzajú 22. 9. o 12. hod. od
kostola, pod vedením dekana Jozefa.
Cestovné je hradené farnosťou.


