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33. nedeľa v období cez rok

Resp.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.

U

Jozef Gnip, dekan

Ernest Krupka povedal: „Raz som
prečítal Nový zákon a pri tom som

so zelenou ceruzou podčiarkol
všetky miesta, ktoré hovoria o

Pánovom príchode. Nakoniec bol
môj Nový zákon pomaľovaný

zelenou farbou. Sám som
konštatoval, že prevažná väčšina

miest je spojená s napomínaním ku
každodennému posväcovaniu sa.

Vtedy som pochopil, že otázka
Ježišovho druhého príchodu nie je

otázkou vypočítavania času, ale
posvätenia. Nemáme počítať, ale

máme sa dať posvätiť.“

SV. AUGUSTÍN (354-430)
1660 ROK1660 ROK1660 ROK1660 ROK1660 ROKOOOOOV OD NARODENIAV OD NARODENIAV OD NARODENIAV OD NARODENIAV OD NARODENIA

AURELIUS AUGUSTINUS – meno
tohto Afričana z Numídie, ktorý
sa narodil roku 354 n. l. v Tagas-

te rodičom pohanovi Patriciovi a kres-
ťanke Monike, je asi  každému známe.
Bývalý pápež Benedikt XVI. o ňom ho-
vorí ako „o najväčšom otcovi latinskej
cirkvi“. Zo všetkých cirkevných otcov
zanechal najväčší počet literárnych
diel. Possidius, jeho priateľ, nástupca
a životopisec, uvádza, že: „Zdalo by sa
nemožné, že jeden človek mohol napísať
počas svojho života toľko vecí.“ Possidius
v prílohe k Vita Augustini
uvádza zoznam jeho diel,
ktorý obsahuje 1030 spi-
sov.  V týchto dielach, ako
uvádza, je Augustín „stále
živý“ a je na prospech tým,
čo čítajú jeho spisy.

Najznámejším z nich sú
nepochybne Confessiones
– Vyznania, ktoré sú uzna-
ním vlastnej biedy, hrieš-
nosti mladosti a v Božom
svetle sa stávajú chválou
Bohu a ďakovaním za to, že Boh nás
miluje, prijíma, premieňa a dvíha nás
k sebe. Hneď v prvej kapitole chváli
Boha: „Veľký si, Pane, a veľmi chvály-
hodný; veľká je Tvoja moc a múdrosť Tvoja
je nekonečná. Teba chce chváliť človek,
čiastočka Tvojho stvorenstva, človek, no-
siaci v sebe smrteľnosť, svedectvo svojho
hriechu, svedectvo o tom, ako sa Ty, Bože,
pyšným protivíš. A človek, čiastočka Tvoj-
ho stvorenstva, jednako Ťa chce chváliť.
Ty sám pôsobíš, aby to, keď Ťa chváli, člo-
veku prinášalo radosť, lebo si nás stvoril
pre seba a nepokojné je naše srdce, kým
nespočinie v Tebe.“

Augustín celý život, a to aj v čase,
keď blúdil, hľadal pravdu. Úplne ju

spoznal, až keď čítal listy sv. Pavla.
V ôsmej kap. Vyznaní opisuje, ako sa
trápil pri svojich úvahách, preto sa
utiahol do záhrady, kde začul detský
hlas: „Tolle lege, tolle lege.“ – Vezmi čítaj;
vezmi čítaj.

Prečo sa zaujímame o muža, ktorý žil
tak veľmi dávno? Benedikt XVI. k tomu
uvádza: „Keď čítam svätého Augustína,
nemám dojem, že by šlo o muža, ktorý
zomrel pred tisícšesťsto rokmi, ale zdá sa
mi, akoby bol mužom dneška: priateľom
a súčasníkom, ktorý sa prihovára mne,
prihovára sa nám svojou sviežou a stále
aktuálnou vierou.“ Ján Pavol II. v apoš-
tolskom liste Augustinum Hipponensem
si kladie otázku, čo by povedal Augus-
tín ľuďom dnešnej doby. Odpovedá si

slovami listu, ktorý Augus-
tín napísal krátko po svo-
jom obrátení: „Zdá sa mi, že
ľuďom treba vrátiť nádej, že
pravdu možno nájsť.“ Tou
pravdou je sám Kristus.

Známy autor Života Kris-
ta, Giovanni Papini, napí-
sal aj životopis svätého
Augustína, kde píše: „Pri-
rovnávať sa k Augustínovi je
zaiste pýcha, ale snaha na-
podobniť ho, je povinnosť.

Ak z istého hľadiska je náš brat, z mno-
hých iných hľadísk je vysoko nad nami
nielen preto, že je svätý, ale preto, že je
génius.“

Doba, v ktorej žil Augustín, nebola
ľahká. Preto sa v jednej svojej kázni ob-
rátil na svojich veriacich (ale aj na nás)
slovami: „Ľudia často ľahkovážne vravia:
zlé časy, ťažké časy. Žime ľudsky dôstoj-
ne, potom budú aj naše časy dobré. Časy
sú také, akí sme my.“

Hlboká láska k Bohu a človeku spre-
vádzala Augustína po celý život. Preto
sú jeho myšlienky pre ľudí tak príťažli-
vé, že nadchýňajú ľudské srdcia. Číta-
ním Augustínových spisov sa môžeme
aj my povzbudiť vo viere.  – bl –

PODOBENSTVO O TALENTOCH
nám chce vyjaviť základnú
pravdu o nebeskom kráľovstve.

My do Božieho kráľovstva nevstú-
pime potom, ale vstupujeme teraz.
Áno, teraz v novembrovom čase du-
šičiek si viac uvedomujeme rozmer
večnosti a posmrtného života s Bo-
hom v jeho kráľovstve. Kto však pat-
rí do Božieho kráľovstva, o ktorom
Ježiš hovorí, že je medzi nami? Kto
sa usiluje viac podobať Bohu, v tej
chvíli vstupuje viac do jeho kráľov-
stva lásky, spravodlivosti a pokoja.
My v sebe nosíme Ježiša, ktorý v nás
vytvára svoje kráľovstvo. Čím viac sa
posväcujeme jeho sviatosťami, tým
viac sa jeho kráľovstvo v nás roz-
širuje, až do neho nakoniec defini-
tívne vstúpime. Ono, ako vidíme,
neprichádza zvonku, ale zvnútra.

Asi väčšina z nás si myslí, že
v tomto živote dostala do vienka
málo. Ale ako sme to málo spra-
vovali? Stačí byť verný nad málom,
aby sme vošli do radosti svojho
Pána. Nechcime vlastniť veľa, lebo
nám to nepomôže k spáse, ale maj-
me vernosť nad tým, čím sme obda-
rení. Ak nás Pán povolal k posväte-
niu, dáva nám aj dostatok prostried-
kov na jeho dosiahnutie.   n



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 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
Sv. Alžbety Uhorskej, rh. 6:30

Zjv 1,1-4;2,1-5a; Ž 1; Lk 18,35-43 11:30 † Ján, Júlia

Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života. 18:00 † Mária

Výročie posviacky bazilík sv. Petra 
a sv. Pavla, apoštolov

6:30

Sk 28,11-16.30-31; Ž 98; Mt 14,22-33 11:30 ¤ Vojtech, 75 r. živ.

Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. 18:00 † Ján, Pavol, Mária

Zjv 4,1-11; Ž 150; Lk 19,11-28 6:30

11:30 † Mikuláš, Miloslava

18:00 † rod. Hrabčákova

Zjv 5,1-10; Ž 149; Lk 19,41-44 6:30

11:30 ¤ Valér

18:00 † Michal, Anna, Mária, Ján

Obetovanie Panny Márie 6:30
Zach 2,14-17; (Ž) Lk 1,46-55; Mt 12,46-50 11:30 ¤ Tomáš, Vladimír, Erika s rod.

Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila 

Syna večného Otca.
18:00 † Radoslav, Alfréd

Sv. Cecílie, pn. mč. 7:00 † Ján, Mária, Štefan, Anna

Zjv 11,4-12; Ž 144; Lk 20,27-40

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. 18:00 ¤ Darina, 55 r.živ.

7:10 ranné chvály

7:30 † Július

9:00 † Jolana

10:30 ¤ pro populo

Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 18:00 † Jozef, Mária, Ján, Anna

St
19. 11. 

Svätý, svätý, svätý je Boh, Pán Boh 

všemohúci.

Urobil si nás kráľovstvom a kňazmi nášmu 

Bohu.

Ez 34,11-12.15-17; Ž 23; 1 Kor 15,20-26.28; 

Mt 25,31-46

34. nedeľa v období cez rok – 
Krista Kráľa

Po
17. 11. 

Ut
18. 11. 

Pi
21. 11. 

So
22. 11. 

Št
20. 11. 

Ne
23. 11. 
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Dnešnú nedeľu 16. 11. je arcidie-
cézna zbierka Zachráňme katedrálu
sv. Alžbety v Košiciach, z ktorej sa
financuje 5-percentná spoluúčasť
Cirkvi na projektoch jej obnovy.

2. V pondelok 17. 11. si pripomíname
25. výročie nežnej revolúcie, ktorá
priniesla zmenu spoločenského sys-
tému. Pre nás katolíkov priniesla
okrem toho aj náboženskú slobodu,
ktorá bola potlačovaná a mnohí za jej
vydobytie priniesli obety vlastného
života, väzenia alebo prenasledova-
nia v zamestnaní. Ďakujme Bohu
a týmto kresťanským protagonistom,
napr. sv. pápež Ján Pavol II., kardi-
nál Ján Chryzoston Korec, za tento
dar. Žime dôstojne v slobode, každý
podľa svojho povolania.

3. V stredu 19. 11. o 10.30 hod. sa
v Šárošpataku v Bazilike minor
zasvätenej sv. Alžbete Uhorskej,
ktorá sa tam narodila, uskutoční od-
pustová slávnosť, ktorej sa zúčastní
náš dekan s kaplánom, aby sme
uctili sväticu, ktorej je zasvätený
Košický dóm a navštívili susedný
dekanát v Maďarsku. Práve z Košíc
vedie gotická cesta sv. Alžbety do
Šárošpataku.

4. Laické spoločenstvo MAM sa
stretne v sobotu 22. 11. o 8. hod.
v rekolekčnej miestnosti na celo-
dennej duchovnej obnove pod vede-
ním p. dekana. Prosíme, aby sa
každý účastník zapísal v sakristii do
20. 11. kvôli zabezpečeniu stravy.

5. V nedeľu bude arcibiskup Bernard
vo farnosti v Nižnom Žipove sláviť
storočnicu postavenia kostola za-
svätenému Povýšeniu sv. Kríža.
V ňom sa nachádza rovnaká histo-
rická dlažba ako v našom kostole, aj
obraz sv. Ondreja, apoštola patróna
arcidiecézy.

6. Na poslednú nedeľu v liturgickom
roku dňa 23. 11. na slávnosť
Krista Kráľa môžeme získať plno-
mocné odpustky, ak sa zúčastníme
na recitovaní zasväcujúcej modlitby

23.11.2014 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Čierna Z. Adamčíková T. Majerská M. Princíková

žalm M. Borošová

2. čítanie D. Biž Z. Vidová J. Karniš Z. Lešková

prosby M. Bižová K. Adamčíková A. Potocká V. Leško

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:

Ján Frajkor a Ivana Gregová
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 8. 11. sviatosť krstu
prijal Lukáš Takáč. Vítame ho
v našom spoločenstve. Nech je

rodičom na radosť a svetu na osoh.

ľudstva Ježišu, Vykupiteľ ľudské-
ho pokolenia.

7. Sviatok sv. Ondreja, apoštola, pat-
róna arcidiecézy budeme sláviť
v sobotu 29. 11. v katedrále sv.
Alžbety o 10. hod. spolu s apoštol-
ským nunciom na Slovensku J. Ex.
arcibiskupom Máriom Giordanom.
Počas slávnosti bude požehnaný
rekonštruovaný oltár zasvätený
Trom košickým mučeníkom, ktorého
opravu finančne zabezpečili všetci
kňazi arcidiecézy.

8. Aliancia za rodinu víta preziden-
tovo rozhodnutie, ktorým sa roz-
hodol podporiť referendum tým, že
ho vyhlási a sme radi, že rovnako
ako my považuje za dôležité zúčast-
niť sa na ňom. Oceňujeme, že sa
prezident pridal k väčšine občanov
Slovenskej republiky, ktorí si vážia
manželstvo a rodinu a v dvoch
otázkach ohľadom manželstva muža
a ženy a adopcií detí dvojicami
rovnakého pohlavia je za zachovanie
súčasného stavu a bude hlasovať
v referende „áno“.

9. Desaťtisíce mladých z celej Európy
sa na sklonku tohto roka zídu v Pra-
he. Od 29. 12. 2014 do 2. 1. 2015
sa tam bude konať európske stret-
nutie mladých organizované eku-
menickou komunitou Taizé.


