
Pre vnútornú potrebu vydáva Rím.kat. farský úrad Návštevy Panny Márie v Trebišove;
Mariánske nám. 253/3 | tel.: (056) 672 27 73 | svetlo.kriza@post.sk | http://trebisov.rimkat.sk

Redakčná rada: Ľubomír Bajus, Július Galgan, Viera Halászová, Kristína Kmeťová,
Ladislav Koščák, Mária Ruttkayová, Pavol Urban. Tlač: Miga s.r.o. Trebišov. 26.10.2016.   MC

44
2016

XIX. ročník

30. októbra 2016
31. nedeľa v období cez rok

Resp.: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.

U

Beáta Šimková, katechétka

Aj väčšina z nás žije v ovzduší
Jericha. Stály zhon za príjemnosťami
a hmotným ziskom nám zahmlieva
zrak, aby sme videli Ježiša. Ale on
každý deň prechádza popri nás. Vie-
me si nájsť nejaký ten figovník, ne-
jakú možnosť, aby sme ho lepšie vi-
deli? Snažíme sa, aby prostredníc-
tvom Božieho slova prišla spása aj
do nášho domu?

V TÚTO NEDEĽU nás evanje-
lista Lukáš privádza do staro-
bylého Jericha, cez ktoré Ježiš

prechádza. Medzi ľuďmi, ktorí očaká-
vali Ježiša, bol aj bohatý muž Zachej,
hlavný mýtnik. V Palestíne pokladali
každého colníka za hriešneho, lebo
bol v službách tých, čo utláčali. O to
viac pokladali za hriešnika ich nad-
riadeného.

Zachej pre svoj malý vzrast nevi-
del Ježiša a túžil ho vidieť. Preto vy-
šiel na planý figovník, kde ho zbadal
Ježiš. Aj keď vedel, kto je, neopovr-
hol ním, ani sa mu nevysmial, práve
naopak, ocenil jeho vynaliezavosť a
hlavne poslušnosť. Ocenil jeho sna-
hu napraviť to, čo pokazil. Zachej po-
tom, čo ho Ježiš vyzval, aby zostúpil
zo stromu, prijíma ho v svojom dome
a sľubuje rozdať polovicu majetku
chudobným a štvornásobne vynahra-
diť tým, ktorých poškodil. Ježiš nám
tak prostredníctvom Zacheja ponúka
svoje milosrdenstvo, aby spása pri-
šla aj do nášho domu.

SVÄTCI V MILOSRDENSTVE

3. NOVEMBER – SVÄTÝ MARMARMARMARMARTINTINTINTINTIN
DE PORRES DE PORRES DE PORRES DE PORRES DE PORRES (1579 - 1639)

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

BOL NEMANŽELSKÝM
synom španielskeho
šľachtica a čiernej otro-
kyne. Narodil sa 9. de-
cembra 1579 v Lime,
hlavnom meste Peru, kto-
ré bolo v tom čase aj síd-
lom španielskeho miesto-
kráľa pre Južnú Ameriku.
Keďže sa narodil s tma-

vou pokožkou, otec sa k nemu nechcel
hlásiť. V matrike ho zapísali ako syna
neznámeho otca. Martina veľmi zaujíma-
lo liečiteľstvo. Najprv sa priúčal v lekár-
ni istých známych a potom sa učil za
holiča, s čím bolo vtedy spojené aj rán-
hojičstvo a niektoré chirurgické prakti-
ky. Mládenec si osvojil toto umenie
rýchlo a dobre, takže sa stal vyhľadáva-
ným mastičkárom.

Keď mal Martin 15 rokov, žiadal
o prijatie do dominikánskeho kláštora
v Lime. Ale keďže bol mulat a v matrike
bol vedený ako nezákonný, rehoľníci ho
prijali iba ako člena tretieho rádu, ktorý
môže v komunite vykonávať len tie naj-
nižšie služby. Martin s tým bol spokojný
a s radosťou vykonával všetky práce, kto-
ré mu určili. Metla sa stala jeho najpo-
užívanejším nástrojom. Okrem toho však
slúžil spolubratom aj ako holič a liečiteľ.
Neraz s ním zachádzali hrubo a urážlivo,
ale on všetko znášal so spokojnou poní-
ženosťou. Ochotne si prisvojoval hanlivú
prezývku „mulatský pes“ a keď bol kláštor
v hospodárskych ťažkostiach, ponúkol
sa predstaveným, aby ho predali za otro-
ka. Sám sa nazýval čierny pes (slovná
hračka – po latinsky „pes môjho pána“ je
Domini Canis – dominikán, čierny pes –
lebo mal mamu černošku). Predstavení
ho nielenže nepredali, ale uvedomiac si
jeho mimoriadnu hodnotu, rozhodli sa

prijať ho za rehoľného brata.
Slávnostné rehoľné sľuby zlo-
žil Martin 2. júna 1603.

Ošetrovňa v dominikánskom kláštore,
v ktorom žil, bola vždy plná chorých
ľudí. Prichádzali sem, pretože sa tu dialo
obrovské množstvo zázračných uzdrave-
ní. Ale brat Martin to s úsmevom vysvet-
ľoval takto: „Ja sa o vás len starám, to Boh
uzdravuje.“ A tak, ako sa šírila jeho po-
vesť svätosti, rástli aj zástupy chudob-
ných a chorých. Vďaka svojej oddanosti,
s ktorou ošetroval každého človeka v nú-
dzi, dostal nové meno: Martin od Dobro-
činnej lásky.

Jeho srdce však osobitne trápila si-
tuácia sirôt, ktorú až pridobre poznal.
Keďže boli ponechané samy na seba,
ostávalo im jediné: žobrajúc sa túlať po
uliciach bez nádeje na vzdelanie, ba do-
konca aj bez nádeje na lepší údel. Preto
pre nich založil Útulok Svätého kríža.
Bola to prvá internátna škola svojho dru-
hu v Novom svete. Otvoril jej dvere deťom
bez domova a tie prichádzali v celých hú-
foch. Zabezpečil im nielen stravu, ale za-
obstaral pre nich aj platených pracov-
níkov a vychovávateľov. Dievčatám, ktoré
dosiahli vek vhodný na uzavretie man-
želstva, zaobstaral náležité veno.

V rámci toho všetkého sa udialo aj
zázračné „sociálne uzdravenie“. Brat
Martin napokon získal rešpekt miesto-
kráľa, miestodržiteľa, biskupa a nespo-
četného množstva zámožných ľudí, ktorí
ho podporovali svojím bohatstvom. Tak
sa časť bohatstva, ktorú vyrabovali mocní
ľudia, vrátila skrze sväté ruky tohto „mu-
latského“ brata do rúk chudobných.
Svätý Martin bol dokonca vyhlásený za
„patróna sociálnej spravodlivosti“.

Podľa publikácie „Svätci
v milosrdenstve“ – pu –

LEBO SYN ÈLOVEKA PRIŠIEL
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ÈO SA STRAÈO SA STRAÈO SA STRAÈO SA STRAÈO SA STRATILOTILOTILOTILOTILO
Lk 19, 10

Ľudí podobných Zachejovi bolo a je
veľmi veľa. Prichádzajú do kostola
alebo sa náhodou prihovoria niektoré-
mu veriacemu. Ženie ich nejasná túž-
ba po niekom, kto by im podal priateľ-
skú ruku, pomohol dostať sa zo zlo-
žitej situácie. Uvidieť Ježiša, na to sú
ešte malí. Ešte nedorástli či už fyzic-
ky alebo mravne, zvlášť mladí alebo
takí, čo sa vo viere neutvrdili alebo ju
nemajú. Prichádzajú medzi tých, ktorí
o sebe tvrdia, že v ich strede je Kris-
tus. Ale správajú sa ako Jerichovča-
nia voči Zachejovi. Zacláňajú výhľad
na Krista. Neuvedomujú si, že nie
každý je schopný vyjsť na figovník. n



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

Charitný dom J.M. 9:00 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

Flp 2,1-4; Ž 131; Lk 14,12-14 11:30 † Michal, Michal

Pane, zachovaj moju dušu v tvojom pokoji. 18:00 † Juraj, Anna, Andrej

7:10 ranné chvály

7:30 † Ján

Zjv 7,2-4.9-14; Ž 24; 1 Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a 9:00 ¤ Denisa, Denisa

10:30 ¤ pro populo

13:00 pobožnosť na cintoríne

18:00 ¤ Renáta s rod.

Všetkých verných zosnulých 6:30
Jób 19,1.23-27a; Ž 27; 2 Kor 4,14–5,1; Jn 14,1-6 11:30 † Štefan    omša v Mauzóleu

Pán je moje svetlo a moja spása. 18:00 † Mária

Sv. Martina de Porres, rh. 6:30
Flp 3,3-8a; Ž 105; Lk 15,1-10 11:30 † Imrich, Anna, Šimon, Margita

Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. 18:00 ¤ Karol

Sv. Karola Boromejského, bs. 6:30
Flp 3,17-4,1; Ž 122; Lk 16,1-8 11:30 † Anna, Magdaléna, Anna

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 18:00 † Ján

Flp 4,10-19; Ž 112; Lk 16,9-15 7:00 ¤ členovia R.B.

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. 18:00 † Juraj, Mária, Cyril, Júlia

7:10 ranné chvály

7:30 † Mária, Ján

2 Mach 7,1-2.9-14; Ž 17; 2 Sol 2,16-3,5; Lk 20,27-38 9:00 † rod.Klasovska,Molnárova,Jozef

10:30 ¤ pro populo

18:00 † rod. Matiova, Vaňova

St
2.11.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia 

Boha.

Všetkých svätých

32. nedeľa v období cez rok

Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, 

Pane.
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OZNAMY

1. Manželia Jozef a Anežka darovali
200 € na lavice.

2. „V mene všetkých univerzitných kňazov,
spolupracovníkov a priateľov Centra sa
Vám chceme zo srdca poďakovať za
prijatie vo Vašej farnosti a Vašu konkrét-
nu pomoc a podporu pri obnove a výs-
tavbe UPC v Košiciach“, píše v ďakov-
nom liste duchovný správca M. Jurč.

3. V utorok 18. 10. sme s Múzeom
a Kultúrnym centrom južného Zemp-
lína v Trebišove podpísali darovaciu
zmluvu na dve lavice.

4. Birmovanci a mládež s kaplánom
vo štvrtok 27. 10. putovali do centra
Božieho milosrdenstva v Krakove,
kde sv. Faustína dostala toto posol-
stvo od Krista.

5. V nedeľu 30.10. o 10.30 hod. omša
v ZH nebude, ale veriaci z filiálneho
kostola ako pútnici prejdú Bránou
milosrdenstva a zúčastnia sa tu slá-
venia Eucharistie.

6. Mnohí príbuzní zosnulých v Pánovi
si prajú na nich spomínať pri Páno-
vom oltári. Preto budeme za nich
sláviť spoločnú Eucharistiu v kos-
tole v utorok na slávnosť Všetkých
svätých 1. 11. o 10.30 hod.

7. Pobožnosť na cintoríne 1. 11. bude
v utorok v Dome nádeje na mest-
skom cintoríne 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.

8. Na Spomienku na všetkých ver-
ných zosnulých bude sv. omša na
obed o 11.30 hod. nie v kostole, ale
v Mauzóleu rodiny Andraššiovcov.
Vtedy otvoríme aj kryptu v kostole.

9. Počas „dušičkovej oktávy“ od 1. do
8. 11. môžeme získať pre duše v očis-
tci plnomocné odpustky, ak navští-
vime cintorín a pomodlíme sa za
nich, zúčastníme sa slávenia Eucha-
ristie, prijmeme ju a pomodlíme sa
na úmysel Sv. otca.

10. V sakristii sú Sviečky za nenarode-
né deti. Hlavnou myšlienkou je spo-
menúť si na Dušičky na deti, ktoré

6.11.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie P. Urban E. Andrejko J. Muchinová M. Vargová

žalm J. Babejová

2. čítanie A. Zapotoková E. Andrejková M. Lörinčíková H. Fraňová

prosby B. Lešová H. Andrejková R. Vaníková sr. Alojzia

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:

Ing. Rastislav Buzinkai a Bc. Daniela
Miľovčíková

Ohlasujú sa prvý, druhý a tretíkrát:
Daniel Čižmár a Mária Dzurjaninová

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

medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA NOVEMBER

Všeobecný: Krajiny prijímajúce utečen-
cov – Aby krajiny, ktoré sa ujímajú
veľkého počtu vysídlencov a utečen-
cov, boli podporované vo svojom pre-
javovaní solidarity.
Evanjelizačný: Spolupráca kňazov
a laikov – Aby sa kňazi a laici vo far-
nostiach podieľali na službe v pros-
pech spoločenstva a nedali sa ničím
odradiť.
Úmysel našich biskupov: Aby sme
skutkami milosrdenstva vo svojom
okolí svedčili o tom, že Boh je milo-
srdný Otec.

zomreli pri spontánnom alebo ume-
lom potrate zapálením sviečky 2. 11.
a modlitbou. Zakúpením sviečky
s logom kampane za 1 € podporíte
aktivity za ochranu života, ľudskej
dôstojnosti a rodiny.

11. Ukončenie Roka milosrdenstva sa
uskutoční v našom kostole slávnost-
nou sv. omšou v nedeľu 13. 11.
o 10.30 hod.

12. Rehoľa menších bratov konventuá-
lov – minoritov a Teologická fakulta
v Košiciach KU Ružomberok organi-
zuje 4. 11. o 9. hod. v priestoroch
TF v Košiciach na Hlavnej 89 vedec-
kú konferenciu Kláštor minoritov
v Rade a reformácia na Zemplíne.

13. V sobotu ráno o 7. hod. prejdú Brá-
nou milosrdenstva farníci z Vojčíc.


