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23. nedeľa v období cez rok

Resp.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia
na pokolenie.

U

JEZ¡IŠOVUÈENÍKUÈENÍKUÈENÍKUÈENÍKUÈENÍK
Beáta Šimková, katechétka

a ľahkomyseľnosti a mohol dokončiť,
čo začal. Takéto poučenia sú známe
i zo stoickej filozofickej etiky. Ak
chceme získať niekoho pre nasledo-
vanie Ježiša, nemôžeme zastierať
tieto náročné podmienky, zlákať po-
vrchne ľudí a potom ich nechať na
polceste, len aby sme štatisticky zís-
kali pre nasledovanie Ježiša mno-
hých, ktorí sú však príliš slabí.

Vzhľadom na svoju spásu máme
dve veľké úlohy – stavať a potom brá-
niť, čo sa už postavilo. Vyžaduje to
od nás vážne uvažovanie a vytrvalé
konanie, bez čoho sa nemôžeme vy-
dať na Golgotu. S nadšením nevysta-
číme. Zamyslíme sa nad tým, či ne-
patríme náhodou aj my medzi tých,
čo idú za Kristom síce oduševnene,
ale bez presvedčenia, ktoré sa rodí
a rastie uvažovaním? Ak denne uva-
žujeme nad Božím slovom a nad svo-
jou pripravenosťou alebo nepriprave-
nosťou splniť ho, mali by sme po-
chopiť, prečo tak robíme, prečo sa od
nás veľa požaduje.   n

EVANJELISTA LUKÁŠ nás túto
nedeľu privádza na cestu, kto-
rou Ježiš kráča k Jeruzalemu.

Ježiš teda putuje a sprevádzajú ho
veľké zástupy. Ježiš sa k nim obracia
a stanovuje im prísne a tvrdé požia-
davky pre nasledovanie, bez ktorých
nemôže byť človek Ježišovým učení-
kom. Lukáš uvádza, že učeníci musia
„nenávidieť “ svoje rodiny. Evanjelista

Matúš používa miernejšiu formulá-
ciu: „Kto miluje otca alebo matku viac
ako mňa, nie je ma hoden“ (Mt 10, 37).
Lukášom použitý termín „nenávidieť “
treba chápať v tom zmysle, že aj ro-
dinu je potrebné zaradiť na druhé
miesto, za Ježiša.

Ďalší výrok hovorí o nosení kríža
za Ježišom ako podmienke učeníc-
tva, čím sa rozumie pripravenosť
k mučeníctvu, ako aj každodenné vy-
trvanie pod krížom osudu. Kto chce
nasledovať Ježiša, musí byť ochotný
ísť jeho cestou utrpenia a smrti.

Ježiš poučuje zástupy, že učeníc-
tvo vyžaduje triezve zváženie a pres-
kúmanie vlastných možností a síl,
aby človek neupadol do blúznenia

STRETLI SA PO PÄŤDESIATICH
rokoch. Poniektorí sa už opie-
rali o svoju paličku, ktorá im

pomáhala pri ich ťarbavej a pomalej
chôdzi. Aj keď sa snažili o trochu
rezkejší krok, nešlo im to už tak ako
pred mnohými desaťročiami. Cesta
do školy bola vtedy pre nich o čosi
kratšia a trvala iba niekoľko minút,
no teraz s pribúdajúcimi rokmi im to
k jej bráne trvá o niečo dlhšie.

Spomienky popretkávané veselými
aj smutnými chvíľkami ich vrátili do
školských lavíc. Akoby to bolo len
včera! Spomínali na všetko, čo už po-
hltil čas. Spomienky na učiteľov, ktorí
kadečo odpustili, pomohli, a keď to
bolo potrebné, aj pokarhali.

„Pamätáte sa, spomínate si?“ Koľ-
kokrát zopakovali tieto otázky vo
svojich dlhých rozhovoroch.

Písomky, skúšanie, domáce úlohy,
testy ťažké aj ľahké, šušťanie papie-
rových ťaháčikov, našepkávanie, to
všetko už po toľkých rokoch hodnotia
s nadhľadom a humorom.

Všetci sa zhodli na tom, že si dob-
re rozumeli, medzi nimi fungoval
priam súrodenecký vzťah a čo je naj-
dôležitejšie, všetci sa „umiestnili“
na tom správnom mieste a dosiahli

A čo je život?
Viem i neviem.

Všetko okolo nás a viac.
Priestor i čas.

Minulosť.
Príbeh zázračný...

Príbeh, ktorý je Dar.
Príbeh, ktorý nevymyslíš.

J. Sucháň

svoj životný cieľ. Pán Boh zaplať za
všetko!

Aká je dnes ich škola? Líši sa od
tej, na ktorú si s láskou aj po päťde-
siatich rokoch spomínajú jej bývalí
žiaci?

Aj teraz musí fungovať na princípe
dávania a prijímania počnúc šesťroč-
nými školákmi, cez maturantov, až
po tých pred promóciou. Každý musí
niesť svoj podiel zodpovednosti. Kaž-
dé úprimné úsilie o niečo, ktoré sa
uskutočňuje v škole, môže byť účas-
ťou na Stvoriteľovej činnosti.

Začína sa prvou vážnou povinnos-
ťou, ktorú majú pred sebou najmen-
ší školáci, až po tých, ktorí stoja za
katedrou, kde sú pozvaní dávať
z toho, čo sami ako študenti kedysi
dostali. V tom je veľkosť výchovy,
tajomstvo „učiteľského úradu“. Odo-
vzdávať a darovať. Vykonávať to vždy
s najlepším úmyslom, no najmä
s láskou a veľkou trpezlivosťou.

Tento potrebný ľudský podiel ne-
môže nikdy zostať nepovšimnutý
a zabudnutý. Iba tak sa podarí v ško-
le vedomostne rásť a v srdci „zmúd-
rievať“. Nech sa to všetko deje aj
v tomto novom školskom roku s po-
mocou Ducha Svätého.        – km –



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 16:00

ústav

L
eg

en
d
a
: 

  
† 

ú
m

ys
el

 z
a
 z

os
n

u
lý

ch
, 

¤
 ú

m
ys

el
 z

a
 z

d
ra

vi
e 

a
 B

ož
ie

 p
ož

eh
n

a
n

ie

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

1 Kor 5,1-8; Ž 5; Lk 6,6-11 11:30 † Karolína, Vasiľ

Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti. 18:00 † Ján, Mária, Michal

6:30
1 Kor 6,1-11; Ž 149; Lk 6,12-19 11:30 † Ján

Pán, Boh, miluje svoj ľud. 18:00 † Ružena, Alexander, Anna

Svätých troch košických mučeníkov – 
Marka Križina, Melichara Grodzieckého 
a Štefana Pongrácza, kň.mč.

6:30

1 Kor 7,25-31; Ž 45; Lk 6,20-26 11:30 † Štefan, kň. 

Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoj sluch. 18:00 † Štefan, Jozef, Mária, Ján

Narodenie Panny Márie 6:30
Mich 5,1-4a; Ž 13; Mt 1,1-16.18-23 11:30 † Imrich, Anna

Duša mi jasá v mojom Bohu. 18:00 ¤ Anna 60 r.ž.

6:30
1 Kor 9,16-19.22b-27; Ž 84; Lk 6,39-42 11:30 † Mária, Július

Aké milé sú tvoje chrámy, Pane! 18:00 ¤ Mária

1 Kor 10,14-22; Ž 116; Lk 6,43-49 7:00 † Mária 

Prinesiem ti, Pane, obetu chvály. 18:00 ¤ Eva s rod.

7:10 ranné chvály

7:30 † Ján, Mária 

Ex 32,7-11.13-14; Ž 51; 1 Tim 1,12-17; Lk 15,1-32 9:00 ¤ rod. Cabovská, Leškova, 

Vysoká
10:30 ¤ pro populo

18:00 † Mikuláš 2x, Jolana

24. nedeľa v období cez rok

Vstanem a pôjdem k svojmu Otcovi.
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OZNAMY

1. Pred obedňajšou omšou sa za-
číname modliť sv. ruženec o 10.50
hod. v orlovni. Kostol sa otvorí
o 11.25 hod., aby sme umožnili
reštaurátorom dlhšie pracovať na
oprave pilastrov, ktoré na južnej
strane sú vo finálnej fáze reštau-
rovania. Odhadujeme, že práce na
pilastroch budú ukončené koncom
septembra.

2. Od 1. septembra budú omše
v riadnych časoch o 6.30, 11.30 a
18. hod. Kancelária farského
úradu je otvorená v úradných
dňoch pre verejnosť v pondelok
a utorok od 16. do 17. hod.,
v stredu od 9. do 10.30 hod.
a v piatok od 15. do 16.30 hod.

3. V rámci Roka milosrdenstva v so-
botu 3. 9. prešli Bránou milosrden-
stva veriaci z farnosti Čerhov, aby
si vykonali púť a získali úplné od-
pustky s tým spojené. Po farnos-
tiach Slivník, Nižný Žipov a Cir-
kevnej škole sv. Juraja je to tretia
farnosť dekanátu, ktorá využila
toto privilégium Cirkvi.

4. Vyzývame a ponúkame základným
a stredným školám v meste i v de-
kanáte využiť do 20. 11. možnosť
prejsť Bránou milosrdenstva, ktorá
symbolizuje Krista, lebo len skrze
neho máme prístup k Otcovi. Svo-
ju púť môžu začať modlitbou Ko-
runky Božieho milosrdenstva pred
milostivým obrazom v bočnej von-
kajšej kaplnke. Potom nasleduje
možnosť vysluhovania sviatosti
zmierenia, slávenie Eucharistie,
adorácia Sv. oltárnej a informácie
o histórii privilegovaného kostola
Návštevy Panny Márie. „Brána Bo-
žieho milosrdenstva je tesná, ale
vždy dokorán otvorená pre všet-
kých.“ Je to „tesná brána na zadrža-
nie našej pýchy a nášho strachu“, no
zároveň „brána dokorán otvorená,
pretože Boh nás prijíma bez roz-

11.9.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie B. Lešová E. Hovancová J. Muchinová H. Andrejková

žalm D. Telepčáková

2. čítanie P. Urban E. Dulovičová Z. Bačová E. Andrejková

prosby A. Zapotoková C. Rostášová M. Lörinčíková E. Andrejko

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:

Vojtech Rušín a Lucia Tomková
Imrich Druzgala a Patrícia Girmanová

Jan Pejpek a Katarína Berešová
Ohlasujú sa prvý, druhý a tretíkrát:

Ján Kuľha a Simona Brzobohatá
Ohlasujú sa druhýkrát:

Tomáš Gazda a Dana Karabinošová
Zdenko Kobezda a Kristína Kačinetzová

Ohlasujú sa prvýkrát:
Tibor Pastirák a Veronika Ušalová

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

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

dielov“. Takto vysvetlil pápež
František evanjelium 21. nedele.

5. Počas Roka milosrdenstva sa
každý piatok v Hodine milosrden-
stva, ktorá začína o 15. hod.,
s kňazom, modlíme Korunku Bo-
žieho milosrdenstva pred novou
kaplnkou zasvätenou tomuto Bo-
žiemu atribútu. Je povzbudzujúce,
že aj počas dňa sa ľudia zastavujú
pred kaplnkou a modlia sa k mi-
lostivému obrazu Božieho milosr-
denstva, cez úctu ktorého Ježiš
sľúbil sv. Faustýne a jeho ctiteľom
mnohé milosti.

6. 7. ročník pešej púte do Baziliky
minor vo Vranove n/Topľou sa
uskutoční v sobotu 10. 9. o 7. hod.
od kostola. Pútnikov povedie kapl.
Branislav ako duchovný sprievodca.
V nedeľu o 9.30 hod. sa budú peší
pútnici z Trebišova a Giraltoviec
predmodlievať slávnostný ruženec.
Hlavným celebrantom bude eme-
ritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.

7. Pri príležitosti svätorečenia Mat-
ky Terezy (4. 9. 2016) vydá Vatikán
osobitnú sériu známok v hodnote 95
centov. Podľa vatikánskeho Úradu
pre filateliu a numizmatiku na no-
vých známkach bude obraz svätice
a nápis „Svätá Tereza z Kalkaty“.


