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29. nedeľa v období cez rok

Resp.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako
dúfame v teba.
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Jozef Gnip, dekan

POČAS ROKA ZASVÄTENÉHO ži-
vota si pripomíname, že rehoľ-
níci sa rozhodli nasledovať

Krista tým, že odišli z rodného domu
do rehoľného spoločenstva, do rehoľ-
nej rodiny. Zanechali rodičov, bratov,
sestry, príbuzných a vydali sa na
cestu za Kristom v prostredí, kde sa

zdržuje ich rehoľná komunita. Lebo
keby milovali svojich drahých viac
ako Krista, neboli by ho hodní. Prík-
ladom v našej farnosti sú rehoľné
sestry. Tu sa medzi nami posväcujú
v našom farskom spoločenstve i slú-
žia mu v charite, katechéze a v kos-
tole. Nasledujú Krista s nerozdeleným
srdcom. Uverili Kristovi a rozhodli sa
pre neho totálne žiť. Tu v našom
meste strácajú svoj život a zároveň
ho nachádzajú v plnej miere.

Ale nielen rehoľníci majú nasledo-
vať Krista. Každý kresťan sa v krste
podobral na túto úlohu. Kristus volá
každého človeka, aby ho nasledoval.
Ako? Nedať nikomu prednosť pred

ním, lebo on je Boh. Ak sú ľudia
prekážkou pre život s Bohom, treba
ich opustiť a pri tom zostať s nimi.
Dokonca treba opustiť seba, aby Boh
nás mohol naplniť svojím Duchom.
Opustiť hriech, sebectvo a egocen-
trizmus, aby sme sa dali k dispozícii
jemu. Stratiť svoj životný štýl a pri-
jať Kristov životný štýl. Jeho plány
s nami sú dokonalejšie a vedú k náj-
deniu humánnejšieho až božského
života. Naše plány nás vedú len
k sebe. Jeho nás vedú k Nemu. V
ňom je skutočný život. On prichádza
na zem, aby sme mali plnší život.
Nasledujme Krista a nie seba. Iba
v ňom nájdeme seba.   n

DNES CHCÚ MAŤ ĽUDIA všetko
hneď. Sme veľmi netrpezliví.
Netrpezlivosť pri získavaní ma-

teriálnych vecí tohto sveta sa prenáša
aj do našej netrpezlivosti voči Bohu.
Často prosíme Boha, a keď naša prosba
nie je vypočutá hneď, podľa našich
predstáv, sme nespokojní. Chýba nám
trpezlivosť. Niet snáď trefnejšie vyjadre-
nie pre veľkú trpezlivosť, ako je „Jóbova
trpezlivosť“. Jób chápe, že utrpenie nie
je nutne trestom za hriech a stáva sa
v ňom trpezlivým, je to skúška jeho
viery. Mali by sme sa inšpirovať Božou
a Ježišovou trpezlivosťou. V utrpení má-
me čerpať silu z Boha, ktorý nám dáva

TRPEZLIVOST¡
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prísľubov. V  slovách „zmiluj
sa nado mnou“ vyzýva
k súcitu, identifikuje sa
s dcérou – zároveň vyjadruje
pôsobivo bolestnú prosbu.
Ježiš ju nepočúva a nevenuje jej
ani jedno slovo. V tejto osamelosti
dojme apoštolov, ktorí ho prosili: „Vypo-
čuj ju, vidíš ako za nami kričí, ako nás
dostáva do rozpakov.“ Ale on odvetil: „Ja
som poslaný iba k ovciam strateným z do-
mu Izraela.“ Mohla sa uraziť. Namiesto
toho sa skloní pred Pánom a hovorí:
„Pomôž mi!“ Potom už všetko trpezlivo
pokračuje na vlne lásky, citu milosr-
denstva. Kanaánčanka, ktorá si je istá
Ježišovým milosrdenstvom, prenesie sa
cez to, čo by mohli pre ňu znamenať
jeho slová. Verí, že jej chce pomôcť, že
ju len skúša.

Tretíkrát je odmietnutá veľmi tvrdo:
„Nie je dobré vziať chlieb a hodiť ho šteňa-
tám.“ Sú to slová, ktoré môžu vyvolať
pobúrenie. Napätie vrcholí. Je vzácne
vidieť, ako žena vo svojej úplnej posluš-
nosti mysle namiesto preklínania alebo
hnevu voči Ježišovi dokáže byť dokonca
vtipná – tak je slobodná, trpezlivá,  a tak
veľmi dôveruje: „Áno, Pane,“ vravela ona,
„ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú
zo stola ich pánov.“ Táto odpoveď hovorí
o neporovnateľnom nadhľade, poukazu-
je na človeka, ktorý skutočne verí v Je-
žiša, v Božie milosrdenstvo a vie sa po-
vzniesť nad počuté slová. Takto žena
víťazí. A Ježiš chce, aby nad ním zvíťa-
zila. Nasleduje Ježišov výbuch radosti:
„Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane
ako chceš.“ Je naozaj veľká, lebo pocho-
pila Kristovo srdce napriek všetkému,
čo jej zakrývalo Pánovu lásku práve
preto, aby u nej bola vzbudená viera
hrdinského rozmeru. Ak nebudeme mať
trpezlivosť Jóba, Márie či Kanaánčanky,
budeme stále strácať. Ježiš stále pristu-
puje s láskou a milosrdenstvom ku kaž-
dému, kto má túžbu prijať ho. – bl –

nádej na spásu. Aj sv. Pavol nás vyzý-
va: „Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní,
oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť,
pokoru, miernosť a trpezlivosť“ (Kol 3,
12). A sv. Peter nás uisťuje o Pánovej
trpezlivosti: „On je len trpezlivý s vami
a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa
všetci dali na pokánie“ (2 Pt 3,9).

Príkladom v trpezlivosti nám môže
byť Mária na svadbe v Káne. Napriek
Ježišovmu odmietnutiu je trpezlivá,
nevzdáva sa, zavolá sluhov a povie im:
„Urobte všetko, čo vám povie.“ A Ježiš
pomáha.

Trpezlivá je Kanaánčanka, ktorú Je-
žiš stretáva. Táto žena nepatrí k vyvole-
nému národu a nemá nijaké právo, aby
v sebe živila čo i len malú nádej. „Tu
pristúpila k nemu istá kanaánska žena
z tých končín a kričala: »Zmiluj sa nado
mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne
trápi zlý duch«“ (Mt 15, 22). Je to úžasná
prosba. Odvoláva sa na tradície, rodin-
ný pôvod Ježiša, aj na silu mesiášskych



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

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
Rim 4,20-25; (Ž) Lk 1,69-75; Lk 12,13-21 6:30

11:30 † Ladislav,Mária,Jozef,Anna

18:00 † Margita, Michal

Rim 5,12.15b.17-19.20b-21; Ž 40; Lk 12,35-38 6:30

11:30 † Pavol, Mária

18:00 ¤ Darina

Rim 6,12-18; Ž 124; Lk 12,39-48 6:30

11:30 ¤ pútnici do Gaboltova

18:00 † Margita, Michal

Sv. Jána Pavla II., pp. 6:30
Rim 6,19-23; Ž 1; Lk 12,49-53 11:30 † Viktor

Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. 18:00 † Andrej, Juraj

Sv. Jána Kapistránskeho, kň. 6:30
Rim 7,18-25a; Ž 119; Lk 12,54-59 11:30 ¤ Jozef a Valéria, 50 r.manž.

Daj mi poznať, Pane, tvoju spravodlivosť. 18:00 ¤ 2x Denisa, 2x Ines

Rim 8,1-11; Ž 24; Lk 13,1-9           S úprimným 7:00 † Mária

srdcom hľadáme tvoju tvár, Pane. 18:00 ¤ Mária s rod.

7:10 ranné chvály

7:30 † Magdaléna, Eugen

Jer 31,7-9; Ž 126; Hebr 5,1-6; Mk 10,46b-52 9:00 † Juraj, Mária, Cyril, Júlia

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Anna

Ne
25.10.

St
21.10. 

30. nedeľa v období cez rok

Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho 

radosť.

Po
19.10. 

Ut
20.10. 

Pi
23.10. 

So  
24.10.

Št
22.10.

Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril 

nebo i zem.

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo 

navštívil svoj ľud.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

25.10.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie P. Urban J. Lörincová I. Krestianová sr. Alojzia

žalm D. Telepčáková

2. čítanie A. Zapotoková P. Tóthová M. Lörinčíková M. Vargová

prosby B. Lešová M. Lörincová R. Vaníková H. Fraňová

1. Farskej pastoračnej rade skončil
12. 9. päťročný mandát. Všetkým
členom, ktorí sa aktívne zapájali
do aktivít a organizovali pastorač-
né akcie, ktorých cieľom bolo po-
svätenie farníkov, ďakujeme a vy-
slovujeme uznanie. Nech Pán im
odplatí ich úsilie a dobré úmysly.

2. Ďakujeme rehoľným sestrám za
technické zabezpečenie kňazských
rekolekcií.

3. Došli podielové knihy Spolku Sv.
Vojtecha. Členovia si ich môžu vy-
zdvihnúť u H. Fraňovej.

4. V stredu nám vrátilo Múzeum
v Betliari zrenovované kreslo, kto-
ré slúži ako liturgický sedes pre
kňaza. V tomto roku si pripomína-
me 20 rokov od vyhlásenia Košic-
kých mučeníkov za svätých sv. Já-
nom Pavlom II. práve z tohto kres-
la. Preto je ono relikviou druhého
stupňa.

5. Stretnutie Laického spoločenstva
MAM bude 18. 10. o 15.00 hod.
v rekolekčnej miestnosti.

6. Cirkev nás pozýva k spoločnej
modlitbe sv. ruženca aj v rodi-
nách. Kto sa pomodlí 5 desiatkov
ruženca v kostole, v rodine alebo
v spoločenstve môže získať úplné
odpustky dočasných trestov za
hriechy.

7. V rómskej osade sme vo štvrtok
začali s hromadným poúčaním
všetkých rodičov, ktorí chcú dať
pokrstiť dieťa a zatiaľ tak neuro-
bili. Podmienkou je, aby verili
v Kristovu sviatosť a sľúbili, že
budú vychovávať dieťa v tejto vie-
re. Nie povera, ale viera rodičov
umožňuje pokrstiť ich dieťa.

8. Evanjelizačný kurz Filip pre 2.
ročník birmovancov bude v klášto-
re Brehov od 23. do 25. 10. Popla-
tok za ubytovanie, transfér a stra-
vu je 25 €. Odchádza sa v piatok
o 17. hod. od kostola.

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa tretíkrát:

1.,2. a 3.x Ondrej Gomba a Lívia Pekárovičová
Miroslav Fedorko a Jana Sabovčíková

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

9. Národná transfúzna stanica v Koši-
ciach organizuje v našej farnosti
dobrovoľný odber krvi, ktorým
podporíme životy našich blízkych
a neznámych prijímateľov. Odber
sa uskutoční v piatok 30. 10. od 8.
do 11. hod. na farskom úrade. Pro-
síme darcov o pochopenie a podporu
tejto vysoko humánnej činnosti.

10. Blíži sa Spomienka na všetkých
verných zosnulých a mnohí ich
príbuzní si prajú na nich spomínať
pri Pánovom stole. Preto budeme
za nich sláviť spoločnú Eucharis-
tiu v nedeľu 1. 11. v kostole o
10.30 hod. Všetky finančné prís-
pevky budú použité na opravu
nášho kostola. Od dnes do 31. 10.
v sakristii kostolníci zapíšu úmys-
ly omše za vašich drahých zosnu-
lých v Pánovi. Spovedať budeme
už od stredy 28. 10.

11. V sakristii sú Sviečky za nenaro-
dené deti, ktoré ponúka pro-life
organizácia Fórum života. Hlavnou
myšlienkou je na Dušičky si spo-
menúť na deti, ktoré zomreli pri
spontánnom alebo umelom potrate
zapálením sviečky 2.11. a modlit-
bou. Zakúpením sviečky s logom
kampane za 1 € podporíte aktivity
za ochranu života, ľudskej dôstoj-
nosti a rodiny.

12. Manželské večery pre 10 manžel-
ských párov organizujeme od 8. 11.
do konca adventu na Cirkevnej škole
sv. Jozafáta, spolu 8 večerov. Prihlá-
siť sa môžete na e-mailovej adrese
pavukovci@azet.sk.  Poplatok a pod-
robné informácie osobne.


