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Resp.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

U

Anita Kočišová, katechétka

EVANJELIUM DNEŠNEJ nedele
ako aj celý tento dušičkový me-
siac november nás vyzývajú

k bdelosti, pripravenosti a k múdros-
ti srdca. Aby sme stále boli priprave-
ní na hodinu, kedy príde Pán.
„Bdejte, lebo neviete dňa ani hodiny“
(Mt 25, 13). V čom spočíva táto bdelosť?
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praviť. Na svadobnú hostinu sa totiž
dostane iba ten, koho Pán nájde
bdieť zo „zažatými lampami“.

Ako sa pripravujem na tento naj-
dôležitejší deň môjho života? Som
každú chvíľu nachystaný na príchod
Ženícha? Nesprávam sa ako nero-
zumné panny, ktoré podcenili dôleži-
tosť mať pripravenú horiacu lampu?
Starám sa o to, aby moja „lampa“
neustále svietila?

Snažme sa žiť celý náš život
z perspektívy večnosti a nenechajme
si „ukradnúť“ nebo. Ježiš nás vyzýva
ku každodennému boju o našu več-
nosť. Nedopusťme, aby nám olej po-
sväcujúcej milosti dochádzal, ale
stále sa usilujme žiť v priateľstve
s Bohom, buďme bohatí na skutky
lásky, konajme dobro, ktoré môžeme
a bojujme i proti malému hriechu.
Nech nám nie je ľahostajné, či sa
dostaneme na nebeskú hostinu.
Preto bdejme a zabojujme o to, aby
sme raz mohli vyjsť v ústrety Žení-
chovi s „horiacimi lampami“.   n

V podobenstve o desiatich pan-
nách nás Ježiš pozýva pripodobniť sa
múdrym pannám, ktoré dbali na to,
aby ich lampa neustále horela. Na
rozdiel od nerozumných si totiž zob-
rali so sebou aj olej, keď išli naproti
ženíchovi. Nebolo im jedno, či ich
lampa bude horieť alebo nie, keď prí-
de ženích. Tak vďaka svojej priprave-
nosti mohli s ním vojsť na svadbu.

Aj my kráčame neustále naproti
Ženíchovi. Nevesta Cirkev čaká na
návrat Ženícha. Na tento vytúžený,
dlho očakávaný deň svadby so Žení-
chom sa ale musíme dôkladne pri-
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Patrón Cirkevnej strednej odbornej školy
v Trebišove.

NARODIL SA VO WLODZIMIERZI
Wolyňskom na Ukrajine. Pri krste
dostal meno Ján. Jeho rodičia

Gabriel a Marianna boli schudobnení
šľachtici, pravoslávni kresťania. Otec
bol obchodníkom. Keď Ján dorástol,
poslal ho do litovského mesta Vilno,
aby sa tiež vyučil za obchodníka. No je-
ho vábil skôr chrám a duchovná služba.
V r. 1604 vstúpil do rehole sv. Bazila
v kláštore Najsvätejšej Trojice vo Vilne.
Ako rehoľné meno si zvolil Jozafát.

Kláštor bol spustnutý. Jozafát tu žil
ako pustovník a pripravoval sa na zlože-
nie rehoľných sľubov. Modlil sa, študo-
val Sväté Písmo a bohoslužobné knihy.
Prísne sa postil, spával na holej podla-
he a často sa bičoval. Verejnosti sa
vyhýbal, ale ľudia za ním chodili, aby
našli u neho radu a pomoc.

V r. 1609 bol Jozafát vysvätený za
kňaza. So svojou povestnou horlivosťou
sa dal do práce. Neúnavne kázal, a to s
takým úspechom, že katolíci mu dali
meno „bič na rozkolníkov“. Rozkolníci si
z neho začali robiť posmech a vymysleli
mu prezývku „uchvatiteľ duší“. Tým mu
však paradoxne dali najkrajší titul.
Jozafát nezabúdal ani na chudobných
a trpiacich. Nikomu neodmietol pomoc.
Pod jeho vedením bol opravený schátra-
lý kláštor. Počas jeho účinkovania sa
takmer celé Vilno stalo katolíckym. Ho-
ci bol mladý, zvolili ho za archimandri-
tu (vyššieho predstaveného) v kláštore.
V r. 1618 sa stal biskupom-koadjútorom
v Polocku. Na biskupstve zaviedol prís-
ny poriadok. Náboženský život sa pod
vedením biskupa Jozafáta veľmi upevnil
a dobre rozvíjal. No ani rozkolníci

nespali. Spomedzi seba
určili za protibiskupa
Polocku Meleceja Smot-
rického, ktorý bol známy
svojimi spismi proti
uniatom. V meste Viteb-
sk panovala najväčšia
nenávisť voči Jozafátovi,
preto tam častejšie cho-
dil a usiloval sa obrátiť
zaťatých rozkolníkov,
hoci polockí mešťania
ho od toho odrádzali. Vo
Vitebsku sa napokon
rozhodli Jozafáta odstrá-
niť. Najali na to potul-
ného popa Silvestra. Jo-
zafátovi služobníci Sil-
vestra chytili. Práve to

chceli sprisahanci. Jozafát kázal Sil-
vestra prepustiť. No rozkolníci vbehli
dnu, zranili jeho služobníkov a jeho sa-
mého udreli kyjom a následne sekerou
do hlavy. Keď padol na zem, ešte po
ňom šliapali a bodali ho. Napokon ho
strelili do hlavy, jeho telo potupili, vyz-
liekli a hodili do rieky Dvine. Stalo sa
to 12. 11. 1623. No hneď na druhý deň,
keď vytriezveli, si uvedomili svoj straš-
ný čin. Jeho telo vylovili a v slávnos-
tnom sprievode ho previezli do Polocka.
Oplakali svoj zločin a obrátili sa. Smot-
rickij, ktorý bol hlavným pôvodcom
zločinu, odišiel do Grécka a v r. 1627
po rokoch kajúcnosti sa zmieril s uniat-
skou Cirkvou.

Na hrobe sv. Jozafáta sa stalo mnoho
zázrakov, a tak na žiadosť mnohých ka-
tolíkov ho pápež Urban VIII. dňa 16. 5.
1643 vyhlásil za blahoslaveného. Za
svätého bol vyhlásený v r. 1867 pápe-
žom Piom IX. V r. 1916 previezli Jozafá-
tove pozostatky do Viedne do gréckoka-
tolíckeho chrámu sv. Barbory a v r.
1949 ich odviezli do Ríma. Na pokyn
pápeža Jána XXIII. ich v r. 1963 uložili
vo Vatikánskej bazilike pod oltár sv. Ba-
zila Veľkého.   n

Socha sv. Joza-
fáta v nadživot-
nej veľkosti od
akad. sochára
Jána Leška,
ktorá bude
umiestnená
pred CSOŠ.

¡¡¡¡¡



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

Múd 1,1-7; Ž 139; Lk 17,1-6 11:30 † Stanislav

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

6:30
Múd 2,23–3,9; Ž 34; Lk 17,7-10 11:30 † Anna, Štefan, Marta, Pavla

Velebiť budem Pána v každom čase. 18:00 † Jozef

6:30
Múd 6,1-11; Ž 82; Lk 17,11-19 11:30 † Pavol, Helena, Štefan, Jolana

Boh bude súdiť malých i mocných. 18:00 ¤ Dušan

6:30
Múd 7,22–8,1; Ž 119; Lk 17,20-25 11:30 † Ján

Pane, tvoje slovo trvá naveky. 18:00 † Michal, Zuzana, Pavol, Leonila, 

Cilina

Sv. Alžbety Uhorskej, rh. 6:30
Múd 13,1-9; Ž 19; Lk 17,26-37 11:30 † Anna, Michal 2x, Miroslav

Nebesia rozprávajú o sláve Boha. 18:00 † Mária

Múd 18,14-16;19,6-9; Ž 105; Lk 18,1-8 7:00 ¤ sr. Ulrika, Martin, Ondrej

Pamätáme, Pane, na divy,čo si učinil. 18:00 † Štefan

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Ladislav 70 r.ž.

9:00 † Július

10:30 ¤ pro populo

Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. 18:00 ¤ Alžbeta

33. nedeľa v Cezročnom období
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OZNAMY

1. Bohuznámy daroval na kostol cez
bankový účet 75 €.

2. V utorok 7. 11. bol kontrolný deň
na stavbe reštaurovania južnej fa-
sády kostola. Zúčastnené strany
ORA Levoča, KPÚ Košice a Farský
úrad Trebišov konštatovali, že prá-
ce sú ukončené v zodpovedajúcej
kvalite. Lešenie bude demontované
na budúci týždeň. Potom uvidíme aj
pôvodné murivo kostola z 13. stor.,
resp. jeho južnú stenu, v ktorej sa
nachádzajú aj pôvodné zamurova-
né malé okná, kamenný portál
s freskami a fragmenty fresiek na
stene, ktoré tvorili tzv. Bibliu pau-
perum čiže Bibliu chudobných.

3. Arcidiecézna zbierka sv. Alžbety
na dobročinné ciele, organizovaná
ABÚ v Košiciach, bude na budúcu
nedeľu 19. 11.

4. Úrad Košického samosprávneho
kraja nám neschválil nami požado-
vanú dotáciu na rekonštrukciu fasá-
dy južnej strany kostola. Na tento
úrad sme sa obrátili so žiadosťou
pred dvoma mesiacmi potom, ako
nám dotáciu neposkytlo MK SR.

5. V utorok 14. 11. o 9. hod. budú
v susednej farnosti Zemplínsky
Branč kňazské rekolekcie s arci-
biskupom Bernardom Boberom.

6. Cirkevná stredná odborná škola
sv. Jozafáta v utorok 14. 11. o 12.
hod. v rámci odpustovej slávnosti jej
patróna odhalí pred školou sochu
sv. Jozafáta, ktorá prispeje k rozvoju
jeho kultu a sakralizácii mesta.

7. SSV ponúka svojim členom Pút-
nika svätovojtešského, podielovú
knihu Obeť spovedného tajomstva,
DVD s filmom Pedro Poveda – Svet-
lo z Gaudixu, vreckový kalendárik
s kupónmi na zľavu. Vyzdvihnite si
ich pri farskej kancelárii s člen-
ským príspevkom 5 €.

8. Publikácia Pavlínsky kostol v Tre-
bišove je dostupná v sakristii.

19.11.2017 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Bižová Z. Domaracká N. Tomková H. Andrejková

žalm J. Dibdiak
2. čítanie M. Čierna O. Domaracký M. Plonický E. Andrejková

prosby D. Biž Z. Domaracká R. Vaníková E. Andrejko

ÈÍTANIA NA NEDE¼U
SOBÁŠNE OHLÁŠKY

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa druhýkrát:

Ivan Rác a Michaela Balogová
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto

by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.
   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:

IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)

Dobrovoľný príspevok za výtlačok
je 15 € a použije sa na opravu kos-
tola resp. jeho odĺženie.

9. Celodenná poklona Sviatosti ol-
tárnej v rámci arcidiecézy je našej
farnosti určená na stredu 22. 11.

10. Slávnosť prvého sv. prijímania
v našej farnosti bude 6. mája
2018 pre 35 deti ZŠ ul. M. R. Šte-
fánika a 13. mája 2018 pre 22 de-
ti ZŠ ul. Komenského, 6 deti ZŠ
ul. Pribinova, 4 deti CŠ sv. Juraja ul.
Gorkého, 2 deti ZŠ Sever a 1 dieťa
ZŠ ul. I. Krasku.

11. Sviatosť birmovania v našej far-
nosti navrhujeme na sobotu 26. 5.
2018, čo začiatkom roka 2018 musí
ešte potvrdiť Arcibiskupský úrad.

12. Rehoľní bratia minoriti pozývajú
všetkých mladých mužov, ktorí sa
túžia na chvíľu zastaviť a prehĺbiť
svoj vzťah s Pánom Ježišom, na du-
chovnú obnovu „O ceste k svätosti
v duchu sv. Maximiliána M. Kol-
beho“. Svoju účasť treba nahlásiť
na adrese:
frantisekminoriti@gmail.com alebo na
tel.: 0940 139 367. Duchovná obno-
va sa začína v piatok 17. 11. o 18.
hod. sv. omšou v Kláštore minori-
tov (ul. Košická 2, Levoča) a končí
sa v nedeľu 19. 11. obedom.

13. Víkend pre manželov sa usku-
toční v kláštore Brehov od 24. do
26. 11. Je určený predovšetkým pre
manželov, bez účasti detí, na du-
chovné a spoločné pookriatie v rámci
prípravy na Adventné obdobie. Pri-
hlásiť sa môžete do 17. 11. na
klastorbrehov@gmail.com Viac info
na našom webe.


