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XVIII. ročník

1. novembra 2015
Všetkých svätých

Resp.: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

U

HALLOWEENVS.VS .VS .VS .VS .
VŠETKÝCHVŠETKÝCHVŠETKÝCHVŠETKÝCHVŠETKÝCHSVÄTÝCH

Ján Hudák, kaplán

VŠETKÝCH SVÄTÝCH a Pamiatka
zosnulých patria k tradičným
kresťanským sviatkom, počas

ktorých mnoho ľudí vzdáva úctu svojim
predkom a zamýšľa sa nad vlastnou
existenciou.

Zo Západu k nám v posledných ro-
koch preniká Halloween, vyslovene ko-
merčná záležitosť. Pôvodný názov z ang-
lického Halloweenen (doslovný preklad:
predvečer všetkých svätých)  je pohanský
(keltský) sviatok Samhain – pohanský

im obetovali aj zvieratá a kožušiny
z tých zvierat si pritom obliekali na seba.
Z toho vznikol zvyk, že deti v maskách
chodia po domoch a zbierajú cukríky.

Nie je to sviatok, ktorý pochádza
z kresťanskej tradície, ale odkazuje na
rôzne nekresťanské prvky, ktoré nás
odvádzajú od skutočného slávenia na-
šich sviatkov. V tomto čase si máme uc-
tiť všetkých svätých, ktorí viedli svätý
život, ale ich mená sa do kalendára
nedostali a modliť sa za duše v očistci,
keďže ony sa za seba modliť nemôžu,
aby sme im pomohli získať úplné od-
pustky a možno práve tá tvoja modlitba
dokáže dušu tvojho blížneho dostať do
neba. Zamyslime sa nad tým, že keď
prijímame iné prvky, mali by sme byť
kritickejší a všímať si len to dobré
a hodnotné.

Podľa bývalého hovorcu KBS Mariána
Gavendu prináša Halloween odvrátenie
sa od najzákladnejšej otázky, čiže otázky
smrti, ktorá zaväzuje človeka, aby sa
nad sebou zamyslel. „Úcta k zosnulým
mala v kresťanstve vždy vyváženú formu.“
Sviatky Všetkých svätých a Pamiatka
zosnulých majú humánny rozmer aj pre
neveriaceho človeka, pretože prinášajú
zamyslenie sa nad hrobom zosnulých,
spojené s prejavmi úcty a vďaky.

Preto sa nenechajme ovplyvniť hlú-
pymi zvykmi zo Západu, ktoré nám i na-
šim deťom škodia, ale zachovajme si
skutočné, hodnotné bohatstvo, ktoré
nám ponúka Cirkev a naše nábožen-
stvo.  n

nový rok. Znakmi Halloweenu sú špe-
ciálne vyrezané tekvice so sviečkou vo
vnútri, čarodejnice, duchovia, čierne
mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci
a pod. Počas sviatkov by sme mali roz-
mýšľať o živote a smrti. Oslavy Hal-
loweenu však odvádzajú pozornosť od
hlbších myšlienok. Halloween má okul-
tný nádych. Najmä skutočnosť, že z fe-
noménu smrti sa vytvára show a zába-
va, môže mať vážne následky.

Linda H. Winwood si uvedomila
možné následky a napísala knihu: „Ma-
mi, prečo neoslavujeme Halloween?“ Píše,
že Halloween to je svätá noc diabla,
kedy všetci zlí duchovia vychádzajú von
a idú strašiť ľudí. Ľudia, aby si ich
udobrili, im pred dvere svojich domov
dávali cukríky a iné maškrty. Niektorí

náhrobnom kameni na našom cinto-
ríne. Napĺňať hlavnú požiadavku lás-
ky k Bohu a k blížnemu tu na zemi
nie je pre nás vždy jednoduché.

Cintorín. Miesto, ktorým prechádza-
me ako krajinou spomienok. Z našej
pamäti vystupujú ľudia a ich príbehy.
Pred rokmi patrili do tohto sveta a ži-
vota. Tisícky sviec na ich hroboch.
Mihotavé svetlo sa odráža od náhrob-
ných kameňov. Mená vytesané do žu-
ly. Niektorí sa sotva narodili, hneď aj
zomreli. Nadýchli sa a v tom prvom
výkriku života bol zároveň výdych
smrti. Život, ktorý trval iba niekoľko
minút. Hrob malého priateľa anjelov.

Hneď vedľa je starý hrob zarastený
vysokou trávou. Drevený kríž nahlodal
čas a naklonil ho blízko k zemi. Prečo
si nik nespomenie? Čo všetko museli
prežiť tí, ktorých mená sú už rokmi
dávno zabudnuté. Aké poslanie napl-
nili a prežili tu na zemi? My živí by
sme mali pamätať aj na nich vo svo-
jich modlitbách. Zaspomínajme si na
nich najmä v čase, keď sú brány „du-
šičkového neba“ obzvlášť otvorené.

Naši drahí zosnulí nám pripomí-
najú ono „memento“. Pamätať na to,
že z prachu sme vzišli a ním sa opäť
staneme. Pripomínajú však aj to, že
smrťou sa približujeme k opravdivej
láske, k láske, ktorá premáha smrť.
Náš život totiž nie je nič iné, len
rast v láske a príprava na večnosť.

– km –

„Vtedy pochopíme náš dlhý život ako
krátku explóziu našej slobody

a hneď vstúpime z času do večnosti,
z možnosti do skutočnosti, z otázky do

odpovede; naplní nás nevýslovná radosť,
ktorá naplní všetko to mlčiace prázdno,

ktoré nazývame smrť.“
Karl Rahner

ZAÈIATKY
NONONONONOVEMBRAVEMBRAVEMBRAVEMBRAVEMBRA
bývajú neraz sychravé, tmavé, napl-
nené hmlou, a predsa jeho prvé dni
ožaruje svetlo. Vyžaruje z miest, kde
odpočívajú naši zosnulí.

Rok sa pomaly schyľuje ku koncu
a hlboko zakorenený zvyk putovať
k hrobom upriamuje našu myseľ aj
na koniec nášho života. V tom čase
sa cintorín pre svoju atmosféru stáva
miestom, ktoré nás motivuje rozmýš-
ľať o tých, ku ktorým prichádzame,
oslovujeme ich cez modlitbu, možno
sa aj v duchu pýtame, či sú tam
šťastní. Otázky o ich osude sú aj
otázkami o našom pozemskom živote,
o večnosti. Máme v sebe akúsi priro-
dzenú ľudskú zvedavosť pozrieť sa za
tú tajomnú oponu, vidieť do večnosti,
v ktorej sú už naši blízki.

Sústreďujeme svoje myšlienky
poznačené každodennými starosťami
aj radosťami. Náš pozemský čas je
jedno veľké tajomstvo. Sme tu akoby
len na krátku chvíľku, usilujeme sa
nestratiť sa v tom veľkom kolobehu
času a v konečnom dôsledku sme
nútení rozmýšľať aj o tom, či sme
hodnotami svojho života blízko k Bo-
žiemu kráľovstvu.

„Láska ma zrodila pre zem i nebo.“
Takýto epitaf možno čítať na jednom



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 17:00 10:30

Charitný dom J.M. 16:00 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

Všetkých verných zosnulých 6:30

Jób 19,1.23-27a; Ž 27; 2 Kor 4,14–5,1; Jn 14,1-6 11:30
† Anna, Ján, Magdaléna, Eugen, 

Andrej   (v Mauzóleu)

Pán je moje svetlo a moja spása. 18:00 † Ján, Anna

6:30
Rim 12, 5-16a; Ž 131; Lk 14,15-24 11:30 † Zuzana, Emil, Anna

Pane, zachovaj moju dušu v tvojom pokoji. 18:00 † Michal, Ján, Barbora

Sv. Karola Borromea, bs. 6:30
Rim 13,8-10; Ž 112; Lk 14,25-33 11:30 † Jozef, Mária

V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád 

pomáha. 
18:00 ¤ Karol

Rim 14,7-12; Ž 27; Lk 15,1-10 6:30
11:30 † Anna 

18:00 † rod. Galambošiova,Gorejova

Rim 15,14-21; Ž 98; Lk 16,1-8 6:30 ¤ živí členovia BSJ

11:30 ¤ Paulína, 80 r.ž.

18:00 † Mária, Andrej

Rim 16,3-9.16.22-27; Ž 145; Lk 16,9-15 7:00 ¤ živí členovia RB

Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. 18:00 ¤ Katarína

7:10 ranné chvály

7:30 † Mária, Juraj, Cyril, Júlia

1 Kr 17,10-16; Ž 146; Hebr 9,24-28; Mk 12,38-44 9:00 † František, rod. Matiova, Vaňova

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Imrich, Anna, Šimon, Margita

Po
2.11. 

Ut
3.11. 

Pi
6.11. 

So  
7.11.

Št
5.11.

Verím, že uvidím dobrodenia Pánove 

v krajine žijúcich. 

Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Ne
8.11.

St
4.11. 

32. nedeľa v období cez rok

Chváľ, duša moja, Pána.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

8.11.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie E. Capová N. Bizubová Z. Bačová N. Kraščeničová

žalm J. Babejová

2. čítanie M. Ruttkayová A. Bizubová J. Bajusová M. Hudaček

prosby T. Tink S. Parasková E. Hovancová B. Dinisová

1. Ďakujeme kapl. J. Hudákovi a ani-
mátorom za organizáciu kurzu Filip
pre birmovancov v Brehove.

2. Došli podielové knihy Spolku Sv.
Vojtecha. Členovia si ich môžu vyz-
dvihnúť u H. Fraňovej alebo v sak-
ristii u kostolníkov po sv. omšiach.

3. Kto z mladých by mal záujem zú-
častniť sa na evanjelizačnom GOD-
ZONE, turné v Košiciach 17. 11.
(hala Cassosport), nech sa prihlási
do 10. 11. v sakristii, aby sme
vedeli objednať autobus.

4. Pobožnosť na cintoríne v nedeľu
1.11. bude pri kríži na mestskom
cintoríne o 14. hod. a v Z. Hra-
dišti po sv. omši. V ostatné dni do
piatku bude pobožnosť o 16. hod.
a v sobotu 7. 11. a nedeľu 8. 11.
o 14. hod. Na cintoríne Paričov po
omši v Charitnom dome o 9. hod.
Počas „dušičkovej oktávy“ od 1. do
8. 11. môžeme získať pre duše
v očistci plnomocné odpustky. Pod-
mienky: návšteva cintorína a mod-
litba za zomrelého; účasť na slávení
Eucharistie a jej prijatie; modlitba
na úmysel Sv. otca.

5. Na Spomienku na všetkých ver-
ných zosnulých v pondelok 2. 11.
nebude sv. omša o 11.30 hod. v
kostole, ale v Mauzóleu rodiny And-
rássyovcov, kde sú pochovaní. Tým
nahradíme omšu na cintoríne.
Vtedy otvoríme aj kryptu v kostole.
Naviac o 16. hod. bude sv. omša
v Charitnom dome.

6. V sakristii sú Sviečky za nenaro-
dené deti, ktoré ponúka pro-life or-
ganizácia Fórum života za 1 €.

7. Manželské večery pre 10 manžel-
ských párov organizujeme od 8. 11.
do konca adventu na Cirkevnej ško-
le sv. Jozafáta, spolu 8 večerov. Po-
platok a podrobné informácie osob-
ne. Prihlásiť sa môžete na e-mailo-
vej adrese pavukovci@azet.sk.

8. V nedeľu 8. 11. o 14.30 hod. v kos-
tole predstavíme fotografie, videá
a komentáre k púti vo Svätej
zemi. Zvlášť pozývame tých, ktorí

sa nedostanú na sväté miesta alebo
sa tam chystajú. Prezentáciu pove-
die kapl. J. Kocurko.

9. Pripravujeme farský stolový kalen-
dár s fotografiami zo života farnosti.
Hotový bude v polovici novembra.
Počet výtlačkov 200, cena 5 €.
V ňom budú vyznačené významné
udalosti vo farnosti v roku 2016, ako
je slávnosť prvého sv. prijímania
a sviatosti birmovania.

10. V sobotu 24. 10. popoludní o 13.30
hod. v Nitre zomrel v 92. roku ži-
vota, v 77. roku rehoľného života,
v 66. roku kňazstva, v 65. roku bis-
kupskej služby, nitriansky emeritný
biskup, kardinál Ján Chryzostom
Korec, SJ. V sobotu 31. 10. ho po-
choval krakovský arcibiskup, kar-
dinál Stanisław Dziwisz v Katedrál-
nej Bazilike sv. Emeráma v Nitre.
R.I.P.

Všeobecný: Aby sme boli otvorení
osobnému stretnutiu a dialógu so všet-
kými, aj s tými, čo majú iné presved-
čenie ako my.
Evanjelizačný: Aby pastieri Cirkvi, hl-
boko milujúci zverené stádo, mohli ho
účinne a s nádejou sprevádzať na ceste
spásy.
Úmysel našich biskupov: Aby sme si
pri slávení sviatku Krista Kráľa uvedo-
mili, že Kristus je Kráľom neba i zeme,
Kráľom Cirkvi putujúcej, trpiacej i oslá-
venej.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA NOVEMBER

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:

Milan Uhliar a Martina Eštoková
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY


