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Resp.: Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.

U

ZNALEC ZÁKONA SA v dnešnom
evanjeliu vlastne nepýtal, ako sa
má chovať k ranenému, položil

otázku oveľa zásadnejšiu a oveľa vzneše-
nejšiu: „Čo mám robiť, aby som dostal
život večný?“ Teda čo má robiť, aby jeho
život vyústil v tom najlepšom možnom
vyústení – u Boha. A na to odpovedá Je-
žiš slovami dvojprikázania lásky: lásky
k Bohu a k blížnemu. Stačí milovať. Sta-
čí milovať blížneho podobne, ako to

STAÈÍMMMMMIIIIILOLOLOLOLOVVVVVAAAAATTTTT¡¡¡¡¡
urobil Samaritán. Stačí milovať Boha
a blížneho tak, ako to robil Ježiš. Stačí
byť s Bohom zajedno – a je to. Potom
vchádzame do večného života.

Je to jednoduché alebo nie? Jedno-
duché snáď áno. Ľahké určite nie. Ale
stojí za to sa o to snažiť. Navyše, ak sa
snaží človek úprimne milovať svojich
blížnych a ak hneď za to nečaká odme-
nu, ako ju nečakal Samaritán, získa
sám vnútorné bohatstvo. Obraz Boží
v jeho vnútri sa prečistí, človek vo svo-
jom vnútri skrásnie. To iste stojí za to.

Len nesmieme zabudnúť na to, že Je-
žiš nám ukazuje cestu, ktorá je najlep-
šia, ale nie podľa bežných meradiel naj-
výhodnejšia. Nie je to cesta, na ktorej
s minimálnou námahou získame veľký
zisk. Je to cesta, na ktorej ale človek to
najlepšie, čo v sebe má – a to je iste
schopnosť milovať, byť druhému užitoč-

ný, dávať sa – nepremárni. A nepre-
márniť to najlepšie, čo je v nás, to je
skutočne začiatok večného života. Prijať
k tomu plnosť Božích darov, ktoré sa
nám vo sviatostiach i v ďalších dobrých
príležitostiach ponúkajú, to je skutočná
účasť na večnom živote už teraz a tu.
A k tej sme povolaní, k ničomu menšie-
mu.

Stojí teda za to nenechať sa viesť len
tým, čo ľudia bežne robia, ale uveriť
Božiemu slovu a meniť ho na skutok.
Potom sa totiž meníme my, mení sa náš
životný pocit a s nami samotnými sa
mení svet okolo nás. A aby sa život oko-
lo nás zmenil, o to stoja všetci ľudia.

Kresťanstvo však človeku veľmi dô-
razne hovorí, že zmeny, ktoré nezačnú
v jeho vnútri, mu nič podstatné nepri-
nesú. A ďalej hovorí, že všetky dobré
a skutočné zmeny sveta buď začínajú
v našom vnútri alebo nezačínajú vôbec.

www.pastorace.cz/Kazani/
15-nedele-v-mezidobi-C-Stul-slova.html

SKUTKYSKUTKYSKUTKYSKUTKYSKUTKYMILOSRDENSTVA
z jubilejnej audiencie pápeža Františka

bez toho, aby si uvedomili potreby dru-
hých, bez toho, aby videli mnohé du-
chovné a materiálne potreby, sú ľudia,
ktorí prechádzajú bez toho, aby žili, sú
ľudia, ktorých druhí nepotrebujú. Zapa-
mätajte si: ten, kto nežije, aby slúžil,
neslúži životu.

Koľko je aspektov Božieho milosrden-
stva voči nám! A zároveň, koľko tvárí sa
na nás obracia, aby sa im dostalo milo-
srdenstva. Ten, kto zakúsil vo vlastnom
živote Otcovo milosrdenstvo, nemôže os-
tať necitlivý voči potrebám bratov. Ježi-
šovo učenie, ktoré sme počuli, nepripúš-
ťa únikové cesty: „Bol som hladný a dali
ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť;
bol som nahý, pocestný, chorý, vo väzení
a pomohli ste mi.“ (porov. Mt 25, 35-36)
Nedá sa vykrúcať pred človekom, ktorý je
hladný. Treba mu dať najesť. Sám Ježiš
nám to hovorí! Skutky milosrdenstva nie
sú teoretickými úvahami, ale sú konkrét-
nymi dôkazmi. Zaväzujú vyhrnúť si ru-
kávy pre zmiernenie utrpenia.

Z dôvodu zmien v našom globalizova-
nom svete sa niektoré materiálne a du-
chovné biedy znásobili. Dajme preto
priestor kreativite lásky, aby sme nachá-
dzali nové účinné spôsoby. Takto sa ces-
ta milosrdenstva stane stále viac kon-
krétnou. Od nás sa preto žiada, aby sme
boli bdelí ako nočná stráž, aby sa nesta-
lo, že by sa zoči-voči biedam, ktoré sú
výsledkom kultúry blahobytu, pohľad
kresťanov oslabil a stal neschopným vi-
dieť to podstatné. Hľadieť na to podstat-
né – hľadieť na Ježiša, vidieť Ježiša v
hladnom, v uväznenom, v chorom, v na-
hom, v tom, ktorý nemá prácu a musí
zabezpečiť rodinu. Vidieť Ježiša v týchto
našich bratoch a sestrách. Vidieť Ježiša
v tom, ktorý je sám, smutný, v tom, ktorý
sa mýli a potrebuje poradiť, v tom, ktorý
s Ním potrebuje kráčať v tichosti, aby sa
cítil sprevádzaný. Toto sú skutky, ktoré
od nás Ježiš žiada! Vidieť Ježiša v nich,
v týchto ľuďoch. Prečo? Lebo Ježiš tak
vidí mňa, vidí všetkých nás.   n

NIKDY NEZABUDNIME na to, že
milosrdenstvo nie je abstraktné
slovo, ale je to životný štýl. Člo-

vek môže byť milosrdný alebo môže byť
nemilosrdný. Je to životný štýl. Ja si
vyberám, či budem žiť ako človek milo-
srdný, alebo si vyberám, že budem žiť
ako nemilosrdný. Jedna vec je hovoriť o
milosrdenstve, druhá je žiť milosrden-
stvo. Parafrázujúc slová sv. apoštola
Jakuba (porov. Jak 2, 14-17) môžeme
povedať: „Milosrdenstvo bez skutkov je
samo v sebe mŕtve.“ Je to naozaj tak! To,
čo robí milosrdenstvo živým, je jeho ne-
prestajný dynamizmus vychádzať v úst-
rety potrebám a núdzi tých, čo trpia du-
chovným a materiálnym nedostatkom.
Milosrdenstvo má oči, aby videlo, uši,
aby počulo, ruky, aby dodalo odvahy...

Každodenný život nám umožňuje do-
týkať sa rukou toľkých potrieb, ktoré sa
týkajú najchudobnejších a ľudí v skúš-
kach. Od nás sa žiada tá osobitná po-
zornosť, ktorá nás vedie k vnímaniu
stavu utrpenia a núdze, v ktorých sa
nachádzajú toľkí bratia a sestry. Neraz
prechádzame popri situáciách dramatic-
kej chudoby a zdá sa, že sa nás nedotý-
kajú. Všetko pokračuje, akoby sa nič
nestalo, v ľahostajnosti, ktorá nakoniec
spôsobuje pokrytectvo a bez toho, aby
sme si to uvedomovali, vedie k forme
duchovnej letargie, ktorá otupuje myseľ
a robí život neplodným. Ľudia, ktorí
prechádzajú, ktorí v živote napredujú



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

Charitný dom J.M.
Rómska osada

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Sv. Benedikta, op., spolupatróna Európy 6:30

Prís 2,1-9; Ž 34; Mt 19,27-29

Pána chcem velebiť v každom čase. 18:00 † Anna, Juraj, Pavol, Ján

6:30
Iz 7,1-9; Ž 48; Mt 11,20-24

Boh založil svoje mesto naveky. 18:00 ¤ Mária s rod.

6:30
Iz 10,5-7.13-16; Ž 94; Mt 11,25-27

Pán neodvrhne a neopustí svoj ľud. 18:00 † Marián

6:30
Iz 26,7-9.12.16-19; Ž 102; Mt 11,28-30

Pán z nebies pozerá na našu zem. 18:00 ¤ Dušan

Sv. Bonaventúru, bs. uč. 6:30
Iz 38,1-6.21-22.7-8; (Ž) Iz 38,10.11.12.16; Mt 12,1-8

Pane, ty si vyrval môj život z jamy záhuby. 18:00 † Mária, Jozef, Anna, Ján

Mich 2,1-5; Ž 10; Mt 12,14-21 7:00 † Juraj

Pane, nezabúdaj na úbohých. 18:00 ¤ Pavol a Bernadeta, 40 r.manž.

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Mária 75 r. ž.

Gn 18,1-10a; Ž 15; Kol 1,24-28; Lk 10,38-42 9:00 † Július

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Eva a Michal, 40 r. manž.

16. nedeľa v období cez rok

Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?
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OZNAMY

1. Nedeľná zbierka na Diela Sv. Otca
činila v TV 689,35 € a v ZH 20 €.

2. Pri príležitosti Roka milosrdenstva
sme zhotovili magnetky s Kapln-
kou Božieho milosrdenstva, potom
sme pridali nočný pohľad na Kapln-
ku P. Márie Lurdskej a kostol s krí-
žom a kaplnkami. Celkový náklad
pre vysoký záujem sme zvýšili na
3 000 kusov magnetiek. Zakúpiť si
ich môžete za polovičnú cenu po 20
centov za kus na bočnom oltári.

3. Vo štvrtok 30. 6. sa rozbehli reštau-
rátorské práce na južnej stene kos-
tola, ktoré budú do konca roka ukon-
čené v štýle 19. stor. okrem časti,
kde sa nachádza bývalý portál, čiže
vstup do kostola od Mestského par-
ku, ktorý bol funkčný asi do r. 1807,
kedy sa pribudovala veža a nový
vchod.

4. V minulom týždni sa na farskom
dvore uskutočnil denný tábor pre
deti. Mali aj výlet na Sninský ka-
meň a Morské oko. Ďakujeme našim
animátorom: Eme a Linde Petríko-
vým, Tomášovi Baňackému, Diane
Sovákovej, Danielovi Hilgardovi, Ali-
ci Zemanovej, Nikolete Kraščenico-
vej, Filipovi Obrinovi, Dominike Ca-
badovej, Anne Márii Bizubovej,
Samuelovi Krupskému, Matejovi Hru-
bovskému za obetavú prácu s deťmi.
Program pozostával nielen z hier, ale
aj z katechéz pre deti a aj z denného
slávenia Eucharistie.

5. Do dekanátu, do farnosti Lastovce,
prišiel za administrátora nový kňaz
Peter Šoltis, kaplán z Košice-KVP.
Farnosť prebral v sobotu od Petra
Kappana, farára v Nižnej Sitnici, za
účasti nášho dekana a FER.

6. Výpomocným duchovným pre tre-
bišovský dekanát sa od 1. 7. stal
ThDr. Rastislav Dvorový, ktorý
nám bude vo farnosti vypomáhať
v mesiaci júl a v čase pred sviat-
kami, keď bude doma z Izraela.

7. V dňoch 16. a  17. 7. sa uskutoční
arcidiecézna púť k Panne Márii
Škapuliarskej do Gaboltova.

17.7.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie A. Zapotoková L. Fraštiová M. Lörinčíková M. Princíková

žalm J. Obrin

2. čítanie P. Urban K. Fraštiová J. Muchinová V. Leško

prosby T. Tink L. Fraštia J. Bajusová Z. Lešková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa tretíkrát:

Marek Mancoš a Lucia Krištofčíková
Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:

Marek Rusnák a Katarína Vargová
Tibor Daňo a Vanesa Farkašová
Peter Krajčovič a Sylvia Dučová
Pavol Stano a Soňa Jambrichová

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

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

Záujemcovia sa môžu prihlásiť
v sakristii do 10. 7.  Poplatok je
10 €. Odchod autobusu v sobotu
16. 7. o 15. hod. Kontakt:  0903 268
667 Fraňová.
V sobotu 16. 7. o 21. hod. na púti v
Gaboltove budú sláviť Eucharistiu
novokňazi a náš kapl. Branislav
bude slávnostným kazateľom.

8. V  dňoch 6. až 17. 9. spoluprácou
s CK Mária organizujeme autobusový
pútnicko-poznávací zájazd „Klenoty
Škandinávie“: svätci, najkrajšie
fjordy, vodopády, zem trolov a Vikin-
gov - Poľsko, Švédsko, Nórsko, Dán-
sko, Nemecko. Cena s poistením
670 €. Záujemcovia sa môžu prihlá-
siť v sakristii do konca júla so zálo-
hou 300 €. Bližšie informácie sú na
nástenke, na webstránke, resp.
mob. 0903 268 667 H. Fraňová.

9. V auguste v soboty 13., 20. a 27. 8.
od 9. hod. do 11.30 organizujeme
predmanželské stretnutia pre
snúbencov. Nech ich absolvujú snú-
benci, ktorí chcú vstúpiť do man-
želstva v tomto roku.

10. V bratislavskej Katedrále svätého
Martina sa 4. 7. popoludní uskutoč-
nila ekumenická bohoslužba, pri
ktorej sa predstavitelia kresťanských
cirkví spoločne modlili za sloven-
ské predsedníctvo v Rade Európ-
skej únie. Bohoslužbu viedol bratis-
lavský arcibiskup metropolita Mons.
Stanislav Zvolenský, predseda KBS.


