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ZAISTE STE SA UŽ niekedy v živote
ocitli v situácii, keď ste nevedeli,
ako sa zachovať. Vtedy by nám

veľmi vhod prišla nejaká múdrosť skúse-
ného. Takúto múdrosť dnes dáva Kristus:
„Dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je
Božie.“ Táto veta nás učí byť lojálnymi.
K tejto čnosti však človek potrebuje po-
riadne formované svedomie.

Ján Kocurko, kaplán
Ešte ako študent som kdesi počul

o Franzovi Jägerstätterovi. Tento muž sa
narodil v Rakúsku a bol vychovávaný ako
katolík. Nebolo na ňom nič nezvyčajné,
čo by naznačovalo, že raz bude mučení-
kom. Bol natoľko jednoduchý, že nadobu-
dol len základné vzdelanie. V istom obdo-
bí svojho rastu však akosi náhle dorástol.
Stal sa veľmi zodpovedným a aj svoj život
viery začal brať vážne. Oženil sa s dievča-
ťom, ktoré sa volalo Anna a narodili sa
im tri deti. Práve v tom čase sa Európa
začala zmietať vo vojnovom konflikte. Za-
čínala sa 2. svetová vojna. Franz mal
vtedy 36 rokov. Jedného dňa mu prišiel
povolávací rozkaz. Mal slúžiť v Hitlerovej
armáde. No jemu bolo dávno jasné, čo
spraví, ak k niečomu takému príde. Jas-
ne sa rozhodol pre „nie“. K Hitlerovej ar-
máde sa nepripojil. Odmietol narukovať,

preto bol uväznený. Vlastná manželka ho
presviedčala, aby narukoval. On však
ani na to nedbal. Nakoniec ho popravili
za velezradu.

Lojalita je naozaj čnosť. Bez nej nie je
možné žiť v pokoji. Drží nás pohromade
v rodinách, spoločenstvách, firmách, či
v štáte. Sme ako na jednej lodi, a preto
sa musíme navzájom podporovať, podria-
ďovať sa a držať spolu. Lenže vždy a stá-
le? Je lojalitou napríklad vzájomný obdiv
zlodejov? Alebo solidarita v priateľstvách,
kde niektorí členovia fetujú alebo drogu-
jú a iní mlčia, lebo sa nepatrí „bonzovať“?
Alebo mlčanie členov firmy, kde sa robia
nekalé praktiky? Toto nie je lojalita.
Okrem tohto, že je to nebezpečné, preto-
že jedného dňa môže všetko prasknúť
a ja sa môžem namočiť a znášať dôsled-
ky, je tu aj láska k blížnemu, ktorý sa
rúti do záhuby a ja pritom mlčím. Alebo
láska k ľuďom, ktorým sa koná zlo,
o ktorom ja viem a tiež o tom mlčím.
Alebo zodpovednosť pred Bohom, pred
ktorým sa budeme raz všetci zodpovedať.

„Dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo
je Božie,“ hovorí dnes Ježiš. Dávajte cisá-
rovi, čo je cisárovo, no len vtedy, ak nad
všetkým tým bude vaša lojalita k Bohu. n

JEVŠETKVŠETKVŠETKVŠETKVŠETKOOOOOMÁRNOST¡?????

KAŽDÝ ČLOVEK SA z času na
čas zamýšľa nad zmyslom
života. Väčšina ľudí tak robí až

pod vplyvom rôznych okolností, ako je
smrť niekoho blízkeho, ťažká choroba
či neúspech v živote a pod. Zvyčajne
pod vplyvom týchto okolností sa for-
muje názor ľudí na riešenie základ-
ného životného problému, ktorý je
buď pesimistický alebo optimistický.

Ako vyznávačom „radostnej zvesti“
by nám mal byť blízky optimizmus.
A predsa sa aj vo Svätom písme stre-
távame s myšlienkami, ktoré nás od
radostného nazerania na svet zdan-
livo odrádzajú. Kniha Kazateľ akoby
nás mala svojimi úvodnými slovami
schladiť: „Márnosť, len márnosť, všetko
je iba márnosť. Aký osoh má človek zo
všetkej svojej  námahy, ktorou sa ustáva,
(kým je) pod slnkom?“ (Kaz 1, 2-3).

Práve konštatovanie márnosti či
pominuteľnosti vedie mnohých čitate-
ľov tohto neveľkého biblického spisu
k pesimizmu. Kazateľ (hebr. Kóhelet)
používa toto slovo častejšie ako všet-
ky spisy Biblie spolu. Môže sa nám
teda zdať, že toto „pesimistické“ Ko-
heletovo prehlásenie vyjadruje celú
jeho životnú skúsenosť.

Pri pozornom prečítaní celej knihy
odhalíme jej skutočnú myšlienku.
Hlavnou myšlienkou nie je posolstvo,
že všetko je márnosť, ani že všetko
možno využívať s myšlienkou len na
Boží súd, a nakoniec ani to, že pomi-
nuteľnosť človeka pramení z toho, že
nemôže nič poznať, pretože všetko je
dielom Božím a Božie dielo nemôže
človek svojím rozumom preniknúť.
Hlavnou myšlienkou je vzájomné pre-
pojenie šťastia ako cieľa celého ľud-

ského úsilia a múdrosti,
ktorá plní úlohu buď sprie-
vodcu pri hľadaní šťastia,
alebo prostriedku slúžiaceho
k využitiu všetkých nádejí na
šťastie. Ťažiskom knihy je človek hľa-
dajúci šťastie pomocou múdrosti.

Tak, ako sa to často stáva nám, aj
Kazateľ sa znepokojuje na základe
skúsenosti a rozumu bez toho, aby
bral do úvahy dejiny spásy. Ťaží ho
najmä presvedčenie o neodvrátiteľ-
nosti smrti a nutnosti zostupu do
podsvetia. Ak umierajú všetci, múdri
i hlúpi, ak múdrosť len zväčšuje
strasti a utrpenie, ak tá istá múdrosť
nezaisťuje bohatstvo a úspech, ak
spravodlivého stretáva rovnaký osud
ako hriešnika, potom treba hľadať
zmysel života niekde inde. Tento zmy-
sel Kazateľ vidí v radosti: „Niet (inej)
dobroty pre človeka, ako že sa môže
najesť a napiť a dopriať si blaženosti za
námahy. Lebo som zistil, že aj to je z Bo-
žích rúk.“ (Kaz 2, 24). Je to teda výzva
k radosti – žiadny pesimizmus.

Podľa Kazateľa všetko pochádza
z Božích rúk, a preto si treba užívať ži-
vot s nádejou na lepšie dni. Pozvanie
k radosti však nie je cynickou výzvou
k bezmyšlienkovitému konzumu. Ľud-
ské konanie má sprevádzať vedomie,
že každý človek vydá pred Bohom počet
zo svojich skutkov. „Spravodlivého a ne-
spravodlivého posúdi Boh.“ (Kaz 3, 17)
Aj keď Kazateľ mnohým otázkam živo-
ta celkom nerozumie, lebo boli zjave-
né až v Novom zákone, predsa jeho
záverečné slová sú pre nás poučením
ale aj povzbudením: „Boha sa boj a jeho
prikázania zachovávaj, lebo to je (povin-
nosť) každého človeka. Boh si zavolá
pred svoj súd všetky činy aj všetko, čo je
skryté, či už to bolo dobré a či zlé.“ (Kaz
12, 13-14).  – bl –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, 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

ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

Ef 2,1-10; Ž 100; Lk 12,13-21 11:30 † rod.Popovcova, Demčova

Pán je náš stvoriteľ a jemu patríme. 18:00 † Andrej

Ef 2,12-22; Ž 85; Lk 12,35-38 6:30

11:30 ¤ Martin

18:00 † Alžbeta,Anna,Mária,Imrich

6:30
Ef 3,2-12; (Ž)Iz 12,2-3.4b-d.5-6; Lk 12,39-48 11:30 † Ivan

Čerpajte vodu s radosťou z prameňov spásy. 18:00 † Andrej, Juraj

6:30
Ef 3,14-21; Ž 33; Lk 12,49-53 11:30 † Vilma, Dezider, Peťo

Milosti Pánovej plná je zem. 18:00 † Pavol, Mária

Ef 4,1-6; Ž 24; Lk 12,54-59 6:30
11:30 † Juraj, Mária

18:00 † Juraj, Anna, Helena

Ef 4,7-16; Ž 122; Lk 13,1-9 7:00 † Mária

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 18:00 † Anna, 1.výr.

7:10 ranné chvály

7:30 † Magdaléna, Anna, Michal

Ex 22,20-26; Ž 18; 1 Sol 1,5c-10; Mt 22,34-40 9:00 † Anna, 1.výr.

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ rod. Kundrátova

St
22.10.

Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim 

svätým.

Tvoju tvár, Pane, s úprimným srdcom 

hľadáme.

Milujem ťa, Pane, ty moja sila.

30. nedeľa v období cez rok
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Mesačná zbierka na kostol činila
2 227,30 €. Pán Boh zaplať!

2. Na budúcu nedeľu 26. 10. je zbier-
ka na misijné diela vo svete.

3. SSV poslal svojim členom členské
podiely.

4. Ešte sú tri CD-čká s fotografiami
z púte k sv. pátrovi Piovi.

5. Sr. Alojzia pozýva na stretnutie
Laického spoločenstva Matky
Alfonzy Márie, ktoré bude túto
nedeľu 19. 10. o 15. hod. v rekolek-
čnej miestnosti.

6. Prváci stredných škôl majú do
20. 10. už len deň, aby sa prihlá-
sili na sviatosť birmovania.

7. Prvá sv. omša v rómskej osade
v tomto školskom roku bude
23. 10. o 16.00 hod.

8. V nedeľu 26. 10. pri sv. omšiach
o 9.00 a o 10.30 privítame v našej
farnosti mládežnícku skupinu
COOLBAND z Košíc zo sídliska
Nad jazerom, ktorí majú za sebou
rôzne akcie, koncerty a aj miesto
v gospelovej hitparáde. Budú pri
sv. omšiach hrať a zároveň pred-
stavia svoje CD, ktoré si budete
môcť zakúpiť. Cena CD je 5 €. Ak
sa vyzbiera viac peňazí, rozdiel bu-
de obetovaný ako milodar na náš
kostol. Srdečne ste pozvaní.

9. V piatok 24. 10. sa birmovanci zídu
na farskom dvore o 16.00. Odtiaľ
spoločne pocestujeme do Juskovej
Vôle na kurz Filip. Poplatok 25 €
(ubytovanie, strava)+ 2 € (cestovné)
uhradia na mieste pobytu kaplánovi.
V piatok bude večera z vlastných
zásob a potom už bude o jedlo po-
starané až do nedele poludnia.
Návrat bude v nedeľu popoludní.
Zoberte si so sebou pero, zošit.

10. Spoločná sv. omša za zosnulých,
ktorých treba nahlásiť v sakristii,
bude v nedeľu 2. 11. o 10.30 hod.
na Spomienku všetkých verných zo-
snulých. Finančné prostriedky

26.10.2014 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie P. Urban K. Šemegová J. Karniš E. Andrejková

žalm J. Obrin

2. čítanie A. Zapotoková L. Nováková A. Potocká E. Andrejko

prosby B. Lešová A. Šemegová T. Majerská H. Andrejková

Svoje milodary na temperovanie a dlažbu kostola môžete posielať aj na číslo nášho
účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 7654.

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa tretíkrát:

Marek Dula a Janka Čičatková
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto

by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI

V sobotu 11. 10. sviatosť
krstu prijala Natália Hoľano-
vá. Vítame ju v našom spolo-

čenstve. Nech je rodičom na radosť
a svetu na osoh.

V sobotu 11. 10. si sviatosť
manželstva vyslúžili Miroslav
Jelen a Sungwan Mohajit. Na spoloč-
nej ceste životom im prajeme veľa Bo-
žieho požehnania.

z omší budú použité na rekon-
štrukciu kostola.

11. Spovedanie pred sviatkami Všet-
kých svätých a Pamiatkou zosnu-
lých bude od stredy 29. až do piat-
ku 31. 10., aby sme počas oktávy
mohli získať plnomocné odpustky
pre duše v očistci.

12. Stretnutie rodičov a prvoprijíma-
júcich detí bude o 17. hod. v pon-
delok 27. 10. pre skupinu kapl. Jána
Kocurka, ktorú tvoria deti zo ZŠ na
ul. Pribinová a M. R. Štefánika
a v utorok 28.10. pre skupinu kapl.
Jána Hudáka, ktorú tvoria deti zo
ZŠ na ul. Gorkého a Komenského.

13. Národná transfúzna stanica v Ko-
šiciach organizuje na našom far-
skom úrade dobrovoľnícky odber
krvi v piatok 31. 10. od 8. do 11.
hod. Prosíme darcov o odbery, kto-
ré zachránia život.

14. Slávnosť prvého sv. prijímania
na budúci rok bude pre skupinu
kapl. Jána Kocúrka v nedeľu
17. 5. 2015 a pre skupinu kapl.
Jána Hudáka 24. 5. 2015.


