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27. nedeľa v období cez rok

Resp.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas
a nezatvrdzovali si srdcia.

U

SILAVIERVIERVIERVIERVIERYYYYY
Daniela Ferenčíková, katechétka

Všetci veľkí ľudia, ktorých spomí-
na Sväté písmo, praktizovali takúto
vieru. Spomeňme Abraháma, ktorý
dokázal obetovať vlastného syna,
apoštola Pavla, ktorý znášal väzenie...
Viera je dar milosti, ktorú sprostred-
kuje sila Ducha Svätého. O tento dar
je potrebné prosiť. Prosiť o to, aby
som sa úplne dokázal odovzdať Bohu.
Preto, keď sa modlíme, prosme vo
svojom srdci: „Ježišu, daj mi silnú
vieru, aby som mohol každý deň
svedčiť o Tebe a o Tvojej láske.“     n

DÁ SA SPOČÍTAŤ čas, ktorý
počas života venujeme mod-
litbe? Aká je naša modlitba?

Aké prosby prednášame v modlitbe?
Prosíme o úspechy, zdravie, život,
lásku...

Koľkokrát však prosíme o to, čo
žiadali apoštoli: Daj nám väčšiu
vieru! Boli si vedomí, že keď budú
mať vieru, dostavia sa aj úspechy,
dokážu sa vyrovnať s chorobou a bu-
dú oplývať láskou.

Povieme si, že prosiť o dar viery je
ťažké, lebo sa nedá nahmatať ani
vlastniť ako nejaký pevný majetok.
Je ale živým organizmom, ktorý začal
žiť krstom a musí rásť až do tých
čias, kedy budeme odvolaní z tohto
sveta. Ježiš to veľmi dobre vedel, a
preto povedal: „Keby ste mali vieru
ako horčičné zrnko...“ Horčičné zrnko
je maličké, ale má v sebe takú veľkú
životnú silu, že vyrastie vo veľký ker.
Taká je aj podstata viery – vnútorná
životná sila, úplné odovzdanie sa
Bohu a túžba spolupracovať s ním.
Hoci pri krste je to iba maličké zrn-
ko, dokáže vyrásť vo veľký ker.

Dr. h. c., prof. Tadeusz Zasępa, PhD. –
človek idey a nadšenia, človek s posla-
ním, človek bez masky, človek so zmys-
lom pre spravodlivosť a človek bez stra-
chu. Vysokoškolský profesor, katolícky
kňaz a publicista, medzinárodne uzná-
vaná vedecká autorita v oblasti masme-
diálnej komunikácie. Veľký Poliak, kto-
rý venoval svoj život a prácu Slovensku
a Slovákom.

Slovensko moje, otčina moja, krásna si
ako raj, ako raj. Hej mám otčinu ja ešte inú,
kde večne vládne môj Boh a Pán.

Toto sú slová zo slovenskej ľudovej
piesne, ktorú prof. Zasępa miloval. Zas-
pieval si ju aj na obede po sv. omši, kto-
rú slúžil v Trebišove na druhú veľkonoč-
nú nedeľu 19. 4. 2009, keď tu bol pred-
staviť zbierku na Knižnicu Katolíckej
univerzity v Ružomberku. Bol tu  spolu
so svojím tajomníkom Petrom Olekšá-
kom. S naším vtedajším dekanom Dron-
zekom prešiel celý park, kde bol unese-
ný z medvedieho cesnaku. Na pamiatku
mu z neho náš p. Šimko veľa natrhal.

Pán profesor bol človekom, za ktoré-
ho hlasom ľudia išli. Bol človekom pos-
lania, o ktorom vedel, že ho má od
Boha. Rozprával o dvoch zázrakoch, keď
ho Boh zachránil. V Chicagu zmeškal
lietadlo do San Francisca, ktoré hava-

rovalo a zhorelo aj s pasažiermi. O 17
rokov nato zažil klinickú smrť pri
operácii srdca v Nemecku. Ale Boh si
ho ešte nenechal, pridal mu celých 20
rokov. Tých 20 rokov potom venoval
Slovensku, kde začal pôsobiť v r. 1995.
Stal sa Božím nástrojom na premieňa-
nie zla na dobro. Položartom zvykol
mávnuť rukou nad problémami: „My sme
prežili Sibír...“ A dodal: „Posledná vec,
ktorú by som mohol praktizovať, je strach.
Prosto nie.“

Narodil sa 23. 4. 1946 v Radziecho-
wiciach v Poľsku. Študoval v Kňazskom
seminári v Krakove. Pracoval ako kap-
lán aj pre nepočujúcich vo farnosti Sv.
Ducha Wieruszów. Vo vzdelávaní pok-
račoval na Katolíckej univerzite v Lub-
line. Absolvoval viaceré študijné stáže
vo Washingtone, Ženeve a v Miláne.

Dosiahol doktorát z pastorálnej teoló-
gie. V r. 1987 bol habilitovaný v odbore
pastorálna teológia – mediálne vzdeláva-
nie. Oblasťou jeho vedeckého záujmu
bola teória masmediálnej komunikácie,
teória a dejiny žurnalistiky a súčasné
formy odovzdávania viery.

Od r. 1998 prednášal poslucháčom
postgraduálneho štúdia žurnalistiky na
Trnavskej univerzite v Trnave. V r.
1999 založil Lubelsku Szkołu Biznesu –
Szkołu Wyższu v Lubline a do r. 2008
v nej pôsobil vo funkcii rektora.

Tadeusz Zasępa hovoril aktívne de-
siatimi cudzími jazykmi, ovládal aj po-
sunkovú reč. Pôsobil ako člen viace-
rých medzinárodných vedeckých rád,
redakčných rád vedeckých časopisov,
profesijných spolkov a združení.

Od júla 2008 do júna 2014 pracoval
ako rektor Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku, kde pôsobil aj ako profesor
na katedre žurnalistiky.

Zomrel v nedeľu 18. 9. 2016 v Ru-
žomberku vo veku 70 rokov. Posledná
rozlúčka bola v nedeľu 25. 9. 2016 v je-
zuitskom Kostole povýšenia Svätého
kríža v Ružomberku.  R.I.P.  rr
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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
6:30

Gal 1,6-12; Ž 111; Lk 10,25-37 11:30 † Mária, Anton

Pán má svoju zmluvu stále na mysli. 18:00 ¤ Andrej, Mária

Sv. Františka Assiského 6:30
Gal 1,13-24; Ž 139; Lk 10,38-42 11:30 † Agnesa, Štefan, Anna

Veď ma, Pane, po ceste k večnosti. 18:00 † Ján

Sv. Faustíny Kowalskej, pn. 6:30
Gal 2,1-2.7-14; Ž 117; Lk 11,1-4 11:30 † František

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 18:00 † František, Mária

Gal 3,1-5; (Ž) Lk 1,69-75; Lk 11,5-13 6:30

11:30 ¤ Michal s rod.

18:00 † Andrej, Andrej, Mária

Ružencovej Panny Márie 6:30
Sk 1,12-14; (Ž) Lk 1,46-55; Lk 1,26-38 11:30 † Imrich

Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila 

Syna večného Otca.
18:00 † Alfréd, Radoslav

Gal 3,22-29; Ž 105; Lk 11,27-28 7:00 † Ján, Katarína

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 18:00
¤ Jana, Ján, Jakub, Vojtech, 

Tomáš, Marek

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Róbert s rod.

2 Kr 5,14-17; Ž 98; 2 Tim 2,8-13; Lk 17,11-19 9:00 ¤ Šarka, Patrik, Lucia, Gabriela

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Kristína, Vladimír

28. nedeľa v období cez rok

Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Po
3. 10. 

Ut
4. 10. 

Pi
7. 10. 

So
8. 10. 

Št
6. 10.

Ne
9. 10. 

St
5. 10. 

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo 

navštívil svoj ľud.
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OZNAMY

1. Zbierka na boj proti hladu činila
v TV 606,79 €, v ZH 20 € a Ruženco-
vé bratstvo venovalo 100 €, spolu
726,79 €. Pán Boh zaplať!

2. Pre neutíchajúci záujem ponúkame
400 ks magnetiek z oboch kaplniek
vo výrobnej cene 0,40 €.

3. Pán Boh zaplať všetkým sponzorom
a dobrovoľníkom za organizáciu pe-
šej púte do Baziliky minor Narodenia
Panny Márie vo Vranove. Ružencové
bratstvo prispelo na pešiu púť do Ba-
ziliky sumou 195 €. Púte sa zúčast-
nilo rekordných 62 pútnikov.

4. Generálna predstavená rehoľná ses-
tra z Ríma vizitovala v utorok našu
rehoľnú komunitu Kongregácie Naj-
svätejšieho Spasiteľa a vyjadrila svoju
spokojnosť.

5. Mesiac október je zasvätený v Cirkvi
úcte k Panne Márii Ružencovej, ktorú
si uctievame spoločnou modlitbou
ruženca pred večernou sv. omšou o
17.20 hod. Predmodlievať sa budú
žiaci s katechétkami: v pondelok ZŠ
M. R. Štefánika, v utorok ZŠ Komen-
ského, v stredu ZŠ Pribinova, vo štvr-
tok ZŠ Gorkého, birmovanci s kapl.
Branislavom v piatok, v sobotu a ne-
deľu členovia Ružencového bratstva.

6. V sobotu 1. 10. prešli Bránou milo-
srdenstva pútnici z farnosti Zempl.
Branč a o týždeň 8.10. prídu farníci
z Plechotíc.

7. Vo Svätej Márii, kde sa nachádza
Brána milosrdenstva, na prvú nedeľu
v mesiaci október 2.10. o 15. hod.
bude náš dekan sláviť Eucharistiu.

8. V utorok 4. 10. majú prvoprijímajúce
deti a ich rodičia prípravné stret-
nutie, ktoré sa začne sv. omšou o 18.
hod. s katechétkami a kaplánom.

9. Na prvý piatok kapláni sviatostne
zaopatria chorých a starých. Počas
týždňa budeme spovedať stále pred
sv. omšami, už aj birmovancov oboch
ročníkov.

10. Od 20. do 22. 10. ponúka Spoločen-
stvo Fatima duchovné cvičenia
v kláštore Minoritov v Brehove vo
forme večeradla, ktoré povedie vdp.

9.10.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie A. Zapotoková T. Bartovič M. Lörinčíková Z. Lešková

žalm J. Obrin

2. čítanie B. Lešová R. Bartovič J. Muchinová M. Princíková

prosby P. Urban I. Bartovičová N. Tomková V. Leško

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:

Mário Galus a Barbara Benetinová
Miroslav Šesták a Ivana Rusnáková

Ohlasujú sa prvýkrát:
Peter Dembický a Martina Jamborová

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

na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

Dušan Lupčo, farár v Parchovanoch,
Účastnícky poplatok je 45 €. Záujem-
covia hláste sa do 16. 10. na tel.
0904 942 260.

11. Národná transfúzna stanica v Koši-
ciach organizuje dobrovoľný odber
krvi na našom farskom úrade v
piatok 28. 10. od 8. do 11. hod. Pro-
síme dobrovoľníkov, aby na základe
kresťanskej lásky darovali Ježišovi
krv pre záchranu prirodzeného života
tela, lebo jeho krv nám zachránila
nadprirodzený život našej duše.

12. Tisícky veriacich zo Slovenska i za-
hraničia sa v nedeľu a v pondelok
rozlúčili s bývalými rektormi Katolíc-
kej univerzity Tadeuszom Zasępom
a Jozefom Ďurčekom, s dvoma  veľký-
mi osobnosťami, ktoré sa celý život
snažili o službu pravde, dobru a láske.

13. Divadlo „G“ pozýva na predstavenie
hry Ferka Urbánka Krutohlavci, ktoré
sa uskutoční v MsKS Trebišov vo štvr-
tok 6. 10. o 19. hod. Vstupné 1 €.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA OKTÓBER
Všeobecný: Novinári – Aby novinári pri
výkone svojho povolania vždy zachová-
vali úctu k pravde a mali silne vyvinutý
zmysel pre etiku.
Evanjelizačný: Svetový deň modlitieb za
misie – Aby Svetový deň modlitieb za
misie obnovil vo všetkých kresťanských
spoločenstvách radosť z evanjelia a zod-
povednosť za jeho ohlasovanie.
Úmysel našich biskupov: Aby sme si
uvedomovali svoje kresťanské povolanie
byť misionármi v každom prostredí a vo
všetkých okolnostiach.


