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Resp.: Chváľte Pána, lebo dvíha chudobných.
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BYBYBYBYBYTTTTT¡¡¡¡¡SYNOMSVETLASVETLASVETLASVETLASVETLA
Gabriela Karičková, katechétka

nych veciach. Tento nezvyčajný prí-
klad nás má vyprovokovať k zamysle-
niu. Zaujímam sa o svoj večný život
aspoň tak dobre ako o ten pozem-
ský? Mám rovnako veľké nasadenie
aj pre spásu svojej duše?

Tým nepoctivým správcom sme
často aj my. V evanjeliu čítame, že
„synovia tohto sveta sú voči sebe navzá-
jom predvídavejší ako synovia svetla“.
Synovia sveta sú totiž predvídaví, čo
sa týka ich budúcnosti, ale iba „do-
časnej“. Synovia svetla sa zase málo
starajú o svoju budúcnosť – „več-
nosť“.

Čo dodať na záver? Komu chceme
slúžiť, záleží od nás. Bohu však zále-
ží na tom, aby sme svoju vieru preja-
vovali aj navonok, aby sme boli múd-
ri a spoľahliví správcovia jeho darov,
aby sme ich nepremenili na mamo-
nu. Svetom nehýbu v prvom rade
peniaze, ale hýbe ním láska, ktorej
zdrojom je verný a nekonečne štedrý
Boh.   n

ZVYKNEME HOVORIŤ, že penia-
ze hýbu svetom. Koľko energie
a času človek vynaloží kvôli

svojmu majetku, na ktorom si mylne
stavia svoje istoty. Božie slovo nás
dnes pozýva uvažovať nad naším
postojom k majetku. Nemožno slúžiť
dvom pánom – aj Bohu, aj mamone.
Každý sa musí rozhodnúť, akému pá-
novi chce slúžiť a od tohto rozhod-
nutia závisí aj jeho budúcnosť.

Evanjeliová požiadavka chrániť sa
mamony nepopiera hodnotu majet-
ku, len mu prisudzuje primerané
miesto v rebríčku hodnôt. Toto je
zvláštnym spôsobom obsiahnuté v
Ježišovom podobenstve o nepoctivom
správcovi. Nepoctivý správca, ktorý
zle hospodáril s majetkom svojho
pána, si zachránil svoju budúcnosť,
lebo bol opatrný a predvídavý. V
poslednej chvíli urobil všetko preto,
aby si získal priazeň u dlžníkov
svojho pána. Znížil ich dlhy, aby si
tak zabezpečil, že mu budú oni dlžní
nejakú láskavosť. Až do poslednej
chvíle myslel na to, aby si zaistil
svoju budúcnosť. Ježiš tu chce pou-
kázať na silu motivácie, ktorá vedie
človeka k prezieravosti v materiál-

SVÄTCI V MILOSRDENSTVE

5. SEPTEMBER – SVÄTÁ MAMAMAMAMATKATKATKATKATKA
TERÉZIA Z KALKATERÉZIA Z KALKATERÉZIA Z KALKATERÉZIA Z KALKATERÉZIA Z KALKATY TY TY TY TY (1910-1997)

Boli milosrdní k svojim blížnym
preto, že sa najprv nechali
naplniť nekonečnou Božou
láskou, pretože ich preniklo
Božie milosrdenstvo.

ZASVÄTILA SA VZŤAHU medzi
uctievaním Eucharistie a skutkami
milosrdenstva. Svoje ťažké posla-

nie začala nasledujúcou modlitbou, ktorá
bola sama o sebe zároveň aj plánom:

„Môj Bože... nechcem sa vrátiť späť. Chu-
dobní sú mojím spoločenstvom. Ich bezpeč-
nosť je mojou bezpečnosťou. Ich zdravie je
mojím zdravím. Moja strecha je strechou
chudobných. Nielen tých, ktorí sú chudob-
ní, ale tých, ktorí sú najchudobnejší z chu-
dobných: tých, ku ktorým sa ostatní nepri-
blížia zo strachu, že sa nakazia alebo zašpi-
nia; tých, ktorí nejdú do
kostola, lebo si nemajú
čo obliecť; tých, ktorí ne-
jedia, lebo už nevládzu;
tých, ktorí odpadávajú
na uliciach s vedomím,
že zomierajú, zatiaľ čo
živí chodia okolo nich
a nevšímajú si ich; tých,
ktorí už nedokážu plakať, lebo už nemajú
žiadne slzy.“

V čom však spočívalo jej tajomstvo?
Odkiaľ brala silu na to, aby každého člo-
veka na okraji spoločnosti zahrnula vľúd-
nou a dobročinnou láskou? Odpoveď na
túto otázku raz dala svojim sestrám:
„Vidíte, s akou láskou a jemnosťou kňaz pri
svätej omši zaobchádza s Kristovým telom?
Pokúste sa správať rovnako v domoch
[umierajúcich], ktoré navštívite: tam nájdete
Krista pod maskou bolesti.“

Mnohé zo sestier neskôr povedali, že
eucharistický výraz „reálna prítomnosť
Ježiša“ pochopili úplne až vtedy, keď sa
dotýkali boľavých údov chorých. A Matka
Terézia pravú identitu svojho inštitútu
dobročinnej lásky vysvetlila práve na
základe vznešenej čnosti „eucharistickej
identifikácie“:

„Predovšetkým sme rehoľné
sestry. Nie sme sociálne pracov-
níčky, učiteľky, sestry alebo lekárky...
Rozdiel medzi nami a sociálnymi pracov-
níčkami je v tomto: ony to robia kvôli
niečomu, ale my to robíme kvôli Niekomu.
My v chudobných slúžime Ježišovi, všetko
robíme pre neho. Všetko, čo robíme – mod-
litbu, prácu, obety – všetko to robíme pre
Ježiša. Náš život nemá iný význam, ani inú
motiváciu než jeho, ktorý nás tak hlboko
miluje. Ježiš je jediným zmyslom nášho ži-
vota.“

Tým, ktorí sa Mat-
ky Terézie pýtali na
detailnejšie informácie
o jej programe a na to,
ako plánuje organizo-
vať svoje „skutky milo-
srdenstva“, odpoveda-
la, že sa vždy snažila
mať rovnaký začiatok,

rovnaký stred a rovnaký koniec. Vysvet-
lila to takto:
- Začiatok: „Vždy začíname čistením lat-

rín. Takto začíname otvárať srdcia.“
- Stred: „Milujem Ježiša celým svojím srd-

com a celým svojím bytím. Dávam mu
všetko, dokonca aj svoje hriechy, a on
ma zahŕňa nežnosťou svojej lásky.
Teraz i navždy patrím svojmu ukrižo-
vanému Ženíchovi.“

- Koniec: „Pracujem na posvätení chu-
dobných, aby som dala Bohu svätcov.“
A je určite pôsobivé, že máme sväticu,

ktorá rozumie tomu, že skutky milosr-
denstva ukazujú schodnú a priamu cestu
do neba – cestu, ktorá vedie z tých naj-
pokornejších miest na tejto planéte
k tým najslávnejším trónom v nebi.

Podľa publikácie „Svätci v milosr-
denstve“, redemptoristi – pu –



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
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Prís 3,27-35; Ž 15; Lk 8,16-18 6:30

11:30 † Andrej, Mária, Pavol

18:00 † Miroslav, Anna, Jozef

Sv. Ondreja Kima Taegona, kň., 
Pavla Chonga Hasanga a spol., mč.

6:30

Prís 21,1-6.10-13; Ž 119; Lk 8,19-21    Priveď ma, 11:30 † Eduard

Pane, na chodník svojich príkazov. 18:00 † Jozef, Miroslav

Sv. Matúša, ap. ev. 6:30
Ef 4,1-7.11-13; Ž 19; Mt 9,9-13 11:30 † Zuzana

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. 18:00 ¤ Jana, Matúš

Kaz 1,2-11; Ž 90; Lk 9,7-9 6:30

11:30 ¤ Helena 70 r.ž.

18:00 † rod. Hrabčákova

Sv. Pia z Pietrelčiny, kň. 6:30
Kaz 3,1-11; Ž 144; Lk 9,18-22 11:30 ¤ rod. Vaškova, Múdra

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. 18:00 † Anna

Kaz 11,9–12,8; Ž 90; Lk 9,43b-45 7:00 ¤ Zuzana 80 r.ž.

Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na 

pokolenie.
18:00 † Martin

7:10 ranné chvály

7:30 † Ján, Marek, Janka

Am 6,1ab.4-7; Ž 146; 1 Tim 6,11-16; Lk 16,19-31 9:00 † Mária, Andrej

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Martina, Pavol

Št
22. 9.

Ne
25. 9. 

St
21. 9. 

Spravodlivý nájde odpočinok na tvojom svätom 

vrchu, Pane.

Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na 

pokolenie.

26. nedeľa v období cez rok

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je 

nebeské kráľovstvo.
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OZNAMY

1. V utorok 23. 8. bol kontrolný deň
reštaurátorských prác na našom kos-
tole. Komisia konštatovala, že pra-
covníci ORA Levoča na všetkých pi-
lastroch odstránili nevhodný traver-
tínový obklad. Na ľavej strane lode sú
pilastre očistené, spevnené, domode-
lované a vytmelené. V súčasnosti sa
na nich realizuje záverečná retuš,
ktorá farebne zjednocuje pôvodnú
kamennú hmotu s domodelovanými a
vytmelenými časťami stĺpov. Vykona-
né reštaurátorské práce sú v zmysle
požiadaviek Krajského pamiatkového
úradu v Košiciach.

2. Dnešnú nedeľu je celoslovenská fi-
nančná zbierka na kresťanské rá-
dio LUMEN.

3. Vyzývame základné a stredné ško-
ly v meste i v dekanáte a ponúka-
me im možnosť do 20. 11. prejsť
Bránou milosrdenstva, ktorá sym-
bolizuje Krista, lebo len skrze ne-
ho máme prístup k Otcovi. Svoju
púť môžu začať modlitbou Korunky
Božieho milosrdenstva pred milos-
tivým obrazom v bočnej vonkajšej
kaplnke. Potom nasleduje mož-
nosť vysluhovania sviatosti zmie-
renia, slávenie Eucharistie, ado-
rácia Sv. oltárnej a informácie
o histórii privilegovaného kostola
Návštevy Panny Márie.

4. Zodpovedným za pastoráciu detí
a prípravu na 1. sv. prijímanie v nas-
ledujúcom šk. roku bude kapl.
Edvin, za pastoráciu mládeže a jej
prípravu na prijatie sviatosti birmova-
nia v nasledujúcom šk. roku kapl.
Branislav. Zodpovedným za pasto-
ráciu farníkov v rómskej osade
bude farár Jozef.

5. Vyzývame detí a študentov, aby sa
na začiatku školského roka zmierili
s Bohom vo sviatosti pokánia a pris-
tupovali k sv. prijímaniu aj počas
neho, a tak si udržiavali svoj vzťah
s Bohom, ktorý je základom života du-
še. Ináč sa od neho vzďaľujú, žijú v izo-
lácii, uzatvorení do seba a stávajú sa

25.9.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie T. Tink K. Šemegová I. Pribulová sr. Alojzia

žalm J. Babejová

2. čítanie B. Lešová L. Nováková Z. Bačová M. Vargová

prosby M. Ruttkayová A. Šemegová M. Lörinčíková H. Fraňová

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:

Tibor Pastirák a Veronika Ušalová
Lukáš Nemzet a Mgr. Lucia Rapavá

Ohlasujú sa druhýkrát:
Martin Danko a Viktória Jelenová

Mgr. Milan Lukáč a MUDr. Alexandra
Ňaršanská

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

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

väčšími egoistami. Nerozvíjajú sa a ne-
rastú v kresťanskej dokonalosti.

6. Prvé stretnutie s prvoprijímajúcimi
deťmi a ich rodičmi s kapl. Edvinom
a katechétkami bude v utorok 20. 9.
na sv. omši o 18. hod., kedy rodičia
písomne nahlásia svoje deti na príp-
ravu k prijatiu sviatosti zmierenia
a Eucharistie.

7. Prvé stretnutie birmovancov a ich
rodičov s kapl. Branislavom a kňazmi
bude v piatok 23. 9. na sv. omši
o 18. hod., kedy rodičia písomne na-
hlásia svojich stredoškolákov na príp-
ravu k sviatosti birmovania.

8. V nemocničnej kaplnke bude Veče-
radlo stále tretiu stredu v mesiaci,
teraz 21. 9. o 15. hod., ako súčasť
prípravy na sté výročie zjavení vo Fa-
time, ktoré bude 13. 5. 2017.

9. Ružencové bratstvo Trebišov srdečne
pozýva na 10. púť ružencových brat-
stiev do Národnej baziliky Sedembo-
lestnej Panny Márie v Šaštíne, ktorá
bude v sobotu l. 10. Program je vyve-
sený na nástenke. Záujemcovia pri-
hláste sa v sakristii.

10. Zbierka Boj proti hladu bude v na-
šom kostole na budúcu nedeľu 25. 9.
Po každej sv. omši sa budú predávať
srdiečka. Túto zbierku organizuje
Vincentská rodina Slovenska, Misij-
ná spoločnosť sv. Vincenta de Paul.

11. Laické spoločenstvo Matky Alfonzy
Márie bude mať túto nedeľu 18. 9.
o 15. hod. stretnutie v  rekolekčnej
miestnosti.


