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30. nedeľa v období cez rok

Resp.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.

U

SVSVSVSVSVÄÄÄÄÄTÝMTÝMTÝMTÝMTÝM
TUAAAAATERAZ

Branislav Babjak, kaplán

me. Možno je to málo, takmer nič,
ale to „skoro nič“ ho nesmierne po-
teší. Možno je to obyčajná myšlien-
ka, ktorú mu tu i tam behom dňa ve-
nujeme. Len pár nepodarených po-
kusov venovať každodenne chvíľočku
tichej modlitbe. Možno je to naša
pomocná ruka ponúknutá druhému
človeku. Milý úsmev ráno v autobuse
cestou do školy alebo do práce.
Nejaká drobnosť, ktorú si v prospech
druhého odriekneme. Ak nie je v na-
šich silách viac, Boh viac ani neoča-
káva. Jediné, po čom túži, je, aby si
mu v každej chvíli odovzdal to málo,
čo máš. Z toho sa raduje.

Môže snáď svätosť spočívať v nie-
čom inom než v tom, že budeme spô-
sobovať Bohu radosť?       n

AK PREMÝŠĽAME o svätosti, ak
to niekedy vôbec robíme, pred-
stavujeme si ideál kdesi ďale-

ko pred nami. Sme presvedčení, že
odpoveď na otázku, ako tento ideál
vyzerá, nachádzame v životopisoch
svätých. Predstavujeme si, že byť
svätým znamená nikdy sa nerozčúliť,
nikdy sa nenahnevať, netrpieť strie-
daním nálad alebo depresiami.

Človek je svätý vtedy, ak sú všetky
cnosti v záhrade jeho duše v plnom
kvete.

Nie je ale niekedy nebezpečné žiť
s ideálom, ktorý odsúva skutočný ži-
vot niekde do budúcnosti a dokonca
je úplne nereálny? Ježišova smrteľ-
ná úzkosť v Getsemanskej záhrade
a jeho výkrik na kríži: „Bože môj, Bože
môj, prečo si ma opustil? “ takémuto
obrazu svätosti nezodpovedajú.

Existuje ale ešte iná svätosť. Svä-
tosť prítomného okamihu dostupná
práve teraz. Tá predpokladá, že odov-
zdáme Bohu práve teraz to, čo má-

V RÔZNYCH DOKUMENTOCH
a vyhláseniach sa často stretá-
vame s otázkami týkajúcimi sa

človeka a jeho práv. Humanitné vedy
skúmajú človeka v jeho rôznych dimen-
ziách a súvislostiach, človeka ako ta-
kého a jeho vzťahy napr. spolužitie
ľudí, dôstojnosť, vzťah k materiálnemu
svetu, chudoba vo svete a pod. Ale tým,
že je človek stvorený na obraz Boží,
vlastní potenciál nesmrteľnosti. Človek
je teda dôležitejší ako všetko ostatné tu
na tomto svete.

o človeku. Ich komuni-
kácia sa uskutočňuje
formou dialógu na strán-
kach Biblie. V tomto dialó-
gu človek spoznáva prvky
svojej osobnosti Božieho obrazu.
Táto antropológia sa mení na antro-
pológiu zjavenú Bohom. Tak sa postup-
ne na stránkach Starého zákona mení
tvár človeka. „A dám vám nové srdce
a nového ducha vložím do vás; odstránim
z vášho tela kamenné srdce a dám vám
srdce z mäsa. Svojho ducha vložím do
vášho vnútra a spôsobím, že budete krá-
čať podľa mojich nariadení, zachovávať
moje výroky a plniť ich.“ (Ez 36, 26-27).
Vrchol sa napokon dosahuje v osobe
Ježiša Krista.

V biblických textoch sa stretávame
aj s dynamikou, a to vtedy, keď sa ľud-
ská osoba prejavuje z dvoch stránok. Z
vonkajšej stránky, ktorá spočíva v opi-
se biblického človeka a v jeho vzťahu
k realite napr. jeho správania, a z vnú-
tornej stránky, ktorá spočíva v pocho-
pení a v posúdení zmyslu jeho správa-
nia. Ľudská osoba sa tak interpretuje
v súvislostiach svojho života, ktoré sú
vonkajšie a vnútorné. Vnútorný svet
človeka tvorí jeho myslenie a viera. Aj
keď je poznačený následkami prvotné-
ho hriechu, nestráca tieto schopnosti
(myslieť a veriť). Je zahrnutý v procese
stáleho zdokonaľovania sa, pretože je
poznačený tým, že je stvorený na Boží
obraz. V Písme je tak ľudská osoba poz-
načená chcením kráčať po Božej ceste
a rovnako aj pádmi, ktoré stretávajú
človeka v živote. Človek sa tak nachá-
dza medzi „dvoma svetmi“, jeho ľud-
skosť v konfrontácii s Božím obrazom
v ňom samom, čo tvorí božský rozmer
jeho existencie. Kristus nás nabáda:
„Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý
váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). V každom
človeku vidieť Boží obraz. To je cesta
k pochopeniu vzťahu človeka a milo-
srdného Boha. – bl –

ÈLOVEKAAAAABOH
Dôležitý pohľad na ľudskú osobu

a jej existenciu ponúka Biblia. Ponúka
poznanie človeka na existenciálnej
úrovni, kde cieľom je pochopenie osoby
a sveta okolo nej. Už v r. 1993 v doku-
mente Pápežskej biblickej komisie
Interpretácia Biblie v Cirkvi, Magistérium,
zaradilo medzi prístupy k Písmu aj prí-
stupy humánnych vied, a to sociolo-
gický, kultúrno-antropologický, psy-
chologický a psychoanalytický prístup.
Ľudskými vlastnosťami a človekom sa
zaoberá antropológia – veda o človeku.
Pod biblickou antropológiou rozumieme
kultúrnu antropológiu určitého ľud-
ského spoločenstva alebo človeka ako
takého v jeho existenciálnom vzťahu
k Bohu v rámci ekonómie spásy člove-
ka a v rámci hľadania jeho vlastného
zmyslu v dejinách, ako nás o tom in-
formuje Biblia. Biblia je prameň infor-
mácií o ľudskej osobe, o stretnutí Boha
a človeka v dejinách sveta.

Biblia podáva vlastnú predstavu
o Bohu a vlastné stanovisko k človeku.
Je to nová perspektíva človeka, v ktorej
sa odráža vzájomný vzťah medzi člove-
kom a Bohom. Ak sa v biblickom texte
rozpráva o Bohu, zároveň sa rozpráva aj



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

Ef 4,32-5,8; Ž 1; Lk 13,10-17 11:30 ¤ Eva 70 r.ž.

Napodobňujme Boha ako jeho milované deti. 18:00 ¤ Ľudovít a Mária 50 r.spol.ž.

Ef 5,21-33; Ž 128; Lk 13,18-21 6:30

11:30 † Anna

18:00 ¤ Jozef s rod.

6:30
Ef 6,1-9; Ž 145; Lk 13,22-30 11:30 ¤ Andrej

Pán je pravdivý vo všetkých svojich slovách. 18:00 † Eduard

6:30
Ef 6,10-20; Ž 144; Lk 13,31-35 11:30 † Štefan, Jozef

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. 18:00 ¤ Jolana 70 r.ž.

Sv. Šimona a Júdu, ap. 6:30
Ef 2,19-22; Ž 19; Lk 6,12-19 11:30 † Mária, Ján

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. 18:00 ¤ rod. Leškova

Flp 1,18b-26; Ž 42; Lk 14,1.7-11 7:00 ¤ Ján

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. 18:00 ¤ Mária

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ drog.a alk. závislí, bezdomovci

Múd 11,22-12,2; Ž 145; 2 Sol 1,11-2,2; Lk 19,1-10 9:00 † Júlia

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Vladimír 60 r.ž.

31. nedeľa v období cez rok

Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.

Po
24.10.

Ut
25.10.

Pi
28.10. 

So
29.10. 

Št
27.10.

Ne
30.10.

St
26.10.

Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po 

jeho cestách.
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OZNAMY

1. V nedeľu zbierka na Univerzitné
pastoračné centrum v Košiciach
činila 1.010 €. Pán Boh zaplať!

2. Dnes v Cirkvi slávime misijnú ne-
deľu, kedy myslíme v modlitbách na
kňazov, rehoľníkov a laických dobro-
voľníkov, ktorí pracujú na misijných
územiach, kde ešte evanjelium nie je
známe všetkým obyvateľom danej lo-
kality. Na ich podporu je na budúcu
nedeľu vyhlásená zbierka na misie.

3. V stredu 12. 10. sme s Mestom Tre-
bišov podpísali zmluvu o zámene
pozemkov, ktoré bolo jednomyseľne
schválené na poslednom mestskom
zastupiteľstve, za čo mu ďakujeme.
Jedná sa o časť farského dvora na
východnej strane, ktorý patril Mes-
tu. Všetky naše zmluvy ohľadom pre-
nájmu a zámeny pozemkov a nehnu-
teľnosti musia byť schválené Arci-
biskupstvom Košice.

4. Vo štvrtok 13. 10. boli definitívne
ukončené rekonštrukčné práce na
šiestich pilastroch. Ďalej sa vyre-
tušovali spájacie škáry a poškodené
časti na kríži pred kostolom, čím
nadobudol estetickejší dizajn.

5. Každý utorok je večerná omša určená
predovšetkým pre prvoprijímajúce
deti a ich rodičov ako príprava na
prijatie sviatostí Eucharistie a po-
kánia.

6. Národná transfúzna stanica v Koši-
ciach organizuje dobrovoľný odber
krvi na našom farskom úrade v pia-
tok 28. 10. od 8. do 11. hod.

7. ERKO, hnutie kresťanských spolo-
čenstiev detí, pozýva každý piatok
o 14.30 hod. na stretnutie svojich
členov aj nečlenov z detských radov
od 5 do 10 rokov do speváckej miest-
nosti.

8. Blíži sa Spomienka na všetkých
verných zosnulých a mnohí ich
príbuzní si prajú na nich spomínať
pri Pánovom stole. Preto budeme za
nich sláviť spoločnú Eucharistiu
v kostole v utorok 1. 11. o 10.30
hod. Všetky finančné príspevky
budú použité na opravu nášho kos-

30.10.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie D. Biž L. Fraštiová M. Plonický V. Leško

žalm J. Dibdiak

2. čítanie M. Bižová K. Fraštiová R. Vaníková Z. Lešková

prosby M. Čierna L. Fraštia N. Tomková M. Princíková

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:

Martin Vojs a Michaela Jachymecová
Ohlasujú sa druhýkrát:

Ing. Rastislav Buzinkai a Bc. Daniela
Miľovčíková

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke

medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

tola. Odo dnes do 31. 10. v sakristii
kostolníci zapíšu úmysly omše za
vašich drahých zosnulých v Pánovi.

9. Spovedať budeme nie až pred prvým
piatkom, ale pred Všetkými svätými
a Dušičkami od štvrtka 28. 10. do
pondelka 31. 10. stále ráno polho-
diny a na obed i večer hodinu pred
sv. omšami. Taktiež v piatok kapláni
navštívia chorých pred prvým piat-
kom.

10. Pobožnosť na cintoríne 1. 11. bude
v utorok pri kríži na mestskom cin-
toríne o 13. hod. a v ZH po sv.
omši. Na cintoríne Paričov po omši
v Charitnom dome o 9. hod.
V pracovné dni o 16. hod. a v sobotu
5. 11. a nedeľu 6. 11. o 14. hod.

11. Na Spomienku na všetkých ver-
ných zosnulých bude sv. omša na
obed o 11.30 hod. nie v kostole, ale
v Mauzóleu rodiny Andraššiovcov,
kde sú pochovaní, čím nahradíme
omšu na cintoríne. Vtedy otvoríme
aj kryptu v kostole.

12. V sakristii sú Sviečky za nenarode-
né deti, ktoré ponúka pro-life orga-
nizácia Fórum života. Hlavnou myš-
lienkou je spomenúť si na Dušičky
na deti, ktoré zomreli pri spontán-
nom alebo umelom potrate zapálením
sviečky 2. 11. a modlitbou. Zakúpe-
ním sviečky s logom kampane za 1 €
podporíte aktivity za ochranu života,
ľudskej dôstojnosti a rodiny.


