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XVI. ročník

13. októbra 2013
28. nedeľa v období cez rok

Resp.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

U

Beáta Šimková, katechétka
V Ï A K AV Ï A K AV Ï A K AV Ï A K AV Ï A K A

BEZRADNÝ A UBOLENÝ výraz
detskej tváre nachystanej na
plač. Ťažko určiť vek dievčatka,

lebo je také biedne a zanedbané, až
to bolí. Možno má tých 5-6 rokov.

Rozstrapatené vlás-
ky, chatrné oblečenie,
starecký a užialený
pohľad. Stojí vo vode,
ktorá jej siaha až po
okraje šiat. Vyzerá to
tak, akoby bola na
nejakom opustenom
tmavom ostrove zalia-
tom vodou. V pozadí
za ňou vidieť iba časť
kopca, skôr sa to po-
dobá halde neporiad-
ku, smetisku, ktoré
sa tvaruje do podoby
pyramídy.

Plechový barel na
nôžkach iba pár met-
rov od nej, akoby cítil
chlad špinavej a hlbo-
kej vody, si „vybral“ lepšie miesto.
Stačí mu iba pár centimetrov a je na
suchu. Čiernobiela fotografia na pred-
nej strane jedného známeho denníka
hlboko dojíma a oslovuje. Nepotre-
buje nijaký komentár, sprievodné
slovo, lebo jej autor, známy fotograf,
to neurobil. Zachytil žalostný obraz a
zúboženosť dieťaťa. Aj takto vyzerá
súčasný svet, aj to patrí do jeho
života.

Iba na deťoch a bezbranných ľu-
ďoch sa môžeme „otestovať“, či sa
nás takáto bieda dotýka, či ju aj my
prežívame alebo nie, či to môžeme
zmeniť, alebo kdesi sa pred ňou
ukryť, utiecť od bezradnosti, v ktorej
sa ocitlo aj toto dieťa. Nedokážem si
predstaviť prostredie, v ktorom vznik-
la táto fotografia. Možno podobné zá-
bery by sme mohli urobiť aj v našom
meste. Svojimi očami ich zachytá-
vame na pár sekúnd, no v srdciach
nám zostávajú trochu dlhšie, podľa
toho, ako sme citlivo naladení.

Máme pred očami aj
také deti, ktoré žobrú
pred naším kostolom,
dobiedzajú, drankajú
alebo sa im občas po-
darí aj niečo ukrad-
núť. Ťažko je nevší-
mať si ich a nevidieť
ich duševnú aj mate-
riálnu biedu. Tam, kde
chýba láska a staros-
tlivosť rodičov, nechý-
ba bieda detí.

Nijaké zákony, prí-
kazy či dotácie nena-
hradia zodpovednosť
rodičov za deti. Všetky
sú odkázané na dos-
pelých, predovšetkým
na otca a mamu. Či už

žijú na periférii nášho mesta, alebo
v ďalekej Afrike.

Pohľad na opustené dieťa na foto-
grafii dojíma. Čo môžeme urobiť?
Občas im podáme kúsok chleba, cent
alebo ich od seba odoženieme. Naše
skúsenosti s nimi nám dávajú via-
ceré možnosti.

Možno pri pohľade na ich biedu
prehodnotíme svoje vlastné životné
priority. Možno...           – km –

Láska k blížnemu nespočíva
vo veľkých výkonoch,
ale stačí robiť malé,

každodenné veci s veľkou
láskou.

Bl. Matka Tereza

EVANJELISTA LUKÁŠ nás túto
nedeľu privádza do priestoru
medzi Samáriou a Galileou,

kade prechádza Ježiš, keď kráča do
Jeruzalema. Toto geografické vyme-
dzenie má svoj význam, lebo Galilej-
čania boli Izraeliti (Židia), ale Sama-
riťania, ako na to poukazuje aj Pán
Ježiš, boli cudzinci.

Ježiš na tejto ceste stretáva desať
malomocných, ktorí stáli v určitej
vzdialenosti a hlasne volali, aby sa

nad nimi zmiloval. Zákon nedovoľoval
malomocným prísť do blízkosti zdra-
vých ľudí. Ježiš k nim neprišiel, aby
sa ich dotkol, ako inokedy, ale zacho-
val odstup a povedal im, aby sa ukáza-
li kňazom. Ako šli, boli očistení. Tak
sa vzdialenosť medzi nimi a Kristom
zväčšila. Vtom si jeden z malomoc-
ných uvedomil, že je očistený. Bol za
to vďačný Bohu. Jadrom tohto príbe-
hu je spôsob, ako túto vďačnosť voči
Bohu vyjadril. Zjednodušene poveda-
né, mohol byť vďačný už na ceste ku
kňazom, bez toho, aby sa vracal ku
Kristovi. Kristus nielen od neho, ale
od všetkých očakával, že sa vrátia, ku
Kristovi, aby vzdali Bohu chválu.

Jeden malomocný sa skutočne
vrátil a je potešiteľné, ako hranice
a všetko odcudzenie medzi ním
a Kristom, medzi ním a Bohom, miz-
nú. Nutnosť spoločenského rozdele-
nia padla. Už nemusí stáť v úctivej
vzdialenosti – prišiel a padol k Páno-
vým nohám. Bol Samaritán a Ježiš
bol Žid, národnostné a náboženské
bariéry už nič neznamenali. Done-
dávna bol spolu s deviatimi malo-
mocnými Židmi malomocenstvom
oddeľovaný od ostatných, teraz spoz-
nal božskú moc Žida Ježiša a prežil
jej dôsledky. Keď teraz s vďačnosťou
spoznal Božiu moc v Kristovi, stalo
sa to najdôležitejšie, získal v Kristo-
vi spasenie.

Aj ostatných deväť bolo blízko Bo-
žieho kráľovstva, ale zabudli sa vrátiť
ku Kristovi. My sa nezabudnime vrá-
tiť ku Kristovi a ďakovať Bohu za
všetko, čo pre nás robí, aby sme ne-
prišli o Božie kráľovstvo, aby sme sa
nestotožnili s deviatimi nevďačnými
malomocnými.  n



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 10:30

Charitný dom J.M. 9:00
Rómska osada 16:00

nemocnica 16:00 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

Rim 1,1-7; Ž 98; Lk 11,29-32 11:30 ¤ Maroš a deti

Tvoja spása, Pane, objíma celý svet. 18:00 † Alfréd, Radoslav

Sv. Terézie od Ježiša(z Avily),pn.uč. 6:30

Rim 1,16-25; Ž 19; Lk 11,37-41 11:30 † Jozef

Nebesia rozprávajú o sláve Boha. 18:00 ¤ Angelika

Rim 2,1-11; Ž 62; Lk 11,42-46 6:30

11:30 † Júlia

18:00 † Helena

Sv. Ignáca Antiochijského, bs. mč. 6:30

Rim 3,21-30a; Ž 130; Lk 11,47-54 11:30 † Ladislav, Anna, Mária, Jozef

U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. 18:00 † Anna, Michal

Sv. Lukáša, ev. 6:30

2 Tim 4,10-17b; Ž 145; Lk 10,1-9    Tvoji svätí, 11:30 † Mária, Michal

Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva. 18:00 † rod.Ivanišinova, Žolčakova

Rim 4,13.16-18; Ž 105; Lk 12,8-12 7:00 ¤ pútnici do Gaboltova

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 18:00 † František, 2x Helena,Michal

7:10 Ranné chvály

7:30 † Jozef

Ex 17,8-13; Ž 121; 2 Tim 3,14–4,2; Lk 18,1-8 9:00 ¤ Mária, Katarína, Alena s rod.

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Martin

Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril 

nebo i zem.

29. nedeľa v období cez rok
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Ty, Pane, každému odplácaš podľa 

jeho skutkov.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Na kostol novomanželia Bučkovci
venovali 50 €.

2. Práce na kostolnej veži, na jej
vrchnej časti, sa dokončujú. Štu-
katérske práce a omietky sú ho-
tové. V tomto týždni nasleduje na-
tieranie okrovou farbou, ktorú
určili Krajský pamiatkový úrad a
odborný dozor. Potom sa z tejto
časti odmontuje lešenie. Predpo-
kladaný termín ukončenia je do
slávnosti Všetkých svätých.

3. Budúca nedeľa je misijná nedeľa,
kedy sa Cirkev zvlášť modlí za
misijné územia a pracovníkov
v misiách. Zároveň je zbierka na
ich podporu.

4. KBS zverejnila na svojej inter-
netovej stránke www.kbs.sk Po-
solstvo Sv. otca Františka k Sve-
tovému dňu misií 2013 v sloven-
čine. „Drahí bratia a sestry, tento rok
slávime Svetový deň misií v čase, keď
sa končí Rok viery, ktorý bol
významnou príležitosťou na prehĺ-
benie nášho priateľstva s Pánom
a na naše povzbudenie, aby sme ako
Cirkev odvážne ohlasovali evanje-
lium,“ začína svoje posolstvo pápež
František.

5. Členom SSV prišli podielové kni-
hy a kalendár. Môžete si ich vy-
brať po každej omši s členským
príspevkom 5 € za rok 2014.

6. V nemocničnej kaplnke došlo
k zmene sv. omší, čo sa týka so-
boty. Ak sa v nedeľu slávi východ-
ná liturgia, tak v sobotu o 16. hod.
je západná liturgia, čiže sv. omša.
Ak je v nedeľu o 16. hod. sv. omša,
tak v sobotu je východná liturgia,
aby katolíci obidvoch obradov mali
zabezpečenú nedeľnú sv. omšu,
hoci v sobotu s platnosťou za ne-
deľu. Zakúpili sme nové liturgické
knihy zo SSV.

7. V rómskej osade začali sme slúžiť
sv. omše kapl. Jánom, a to vo

20.10.2013 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie P. Urban A. Potocká Ľ. Markovičová

žalm M. Borošová

2. čítanie T. Tink T. Majerská M. Vargová

prosby B. Lešová J. Karniš H. Fraňová

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa tretíkrát:

Roman Toma a Katarína Postredná
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.

štvrtok o 16. hod. Prosíme dobro-
voľníkov o pomoc k asistencii pri
jej slávení. Umiestnili sme tam pre
nich oltár a ambónu z nemocničnej
kaplnky.

8. V Charitnom dome J. Machalu
v Kaplnke sv. Jozefa sa v októbri
o 16. hod. modlia farníci svätý ru-
ženec.

9. Národná transfúzna stanica z Ko-
šíc vykoná odbery krvi vo farskom
úrade vo štvrtok 31. 10. od 8. do 11.
hod. Prosia darcov, aby darovali
krv, a tak zachránili život.

10. Spoločnú omšu za zomrelých
budeme slúžiť na 1. 11. o 10.30
hod. Úmysly so štipendiom môžete
nahlásiť v sakristii.

11. V dňoch 6. - 8. 12. 2013 organizu-
jeme duchovné cvičenia na Sigor-
de pri Prešove, poplatok je 34 €.
Hláste sa v sakristii s poplatkom
do konca októbra.

12. Mesto Trebišov vyhlásilo v dňoch
15. 10. – 6. 12. 2013 zber obnosené-
ho a nepotrebného šatstva. Veci
môžete priniesť do budovy Mest-
ského úradu v Trebišove v čase od
8.00 – 16.30 hod. zabalené do igeli-
tového vreca. Viac informácii na
web stránke mesta.

13. Vedúci predstavitelia východných
pravoslávnych cirkví sa v nedeľu
6. 10. stretli v srbskom meste Niš,
aby si pripomenuli 1700. výročie
Milánskeho ediktu. Niš je rodným
mestom Konštantína, rímskeho ci-
sára, ktorý r. 313 vydal Milánsky
edikt zrovnoprávňujúci kresťanstvo
s inými náboženstvami v Rímskej
ríši.


