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30. septembra 2018
26. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

U

EVANJELIUM DNEŠNÉHO dňa
predkladá veľmi vážne Ježišo-
ve slová. Ukazuje to, že keď

sa človek dá tak omámiť vecami vi-
diteľného sveta, zabudne na Boha,
ba sa ho vzdáva, vtedy sa musí odpú-
tať od príslušnej veci a vrátiť sa.
V týchto nanajvýš dojímavých obra-
zoch o odťatí ruky a nohy a vylúpnutí
oka je celkom jasne a dôrazne na-
značená vážnosť boja, do ktorého sa
treba nemilosrdne pustiť. Ide o tak
závažnú vec, že sa žiada boj proti
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nás Ježiš veľmi dôrazne napomína,
aby sme proti pokušeniam bojovali
zo všetkých síl a nebáli sa ani tvr-
dých sebazáporov, pretože tu žiadna
cena nie je vysoká za večný život,
ktorý sa nám ponúka, to znamená
život naveky.

Sv. Pavol sa vyjadril takto: „Slo-
bodno všetko. Ale nie všetko osoží.
Slobodno všetko. Ale nie všetko budu-
je“ (1 Kor 10, 23). Kristus na nás ne-
uvalil jarmo absolútnej dokonalosti,
lebo nám je v tomto prirodzenom po-
riadku nemožná. Ale ukázal nám
cestu dokonalosti, ktorá nám je s je-
ho pomocou možná a za to, ako po
nej kráčame, sme zodpovední. Mali
by sme túžiť po čoraz dokonalejšom,
Bohu milom živote, ktorý nájde svoje
zavŕšenie v absolútnej dokonalosti
vo večnom živote.   n

sebe samému ešte aj tam, kde je to
veľmi bolestné, ba dokonca aj kruté.

Náš život sa vyznačuje okrem
iného aj neustálym nebezpečen-
stvom zo strany diabla. Preto sa mu-
síme mať stále na pozore pred poku-
šením. V prípade veľmi blízkeho ne-
bezpečenstva treba veľmi rýchlo
odbočiť z cesty, po ktorej sa nebez-
pečenstvo blíži. Každý z nás má
svoje slabosti a trápenia. Boh nám
chce s nimi pomôcť, no diabol práve
naopak, on ich zneužíva, aby nás cez
ne zvádzal na hriech. Avšak dnes

NEBEZPEÈENSTVO
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Daniela Ferenčiková, katechétka
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POLOŽME SI OTÁZKU, či sa do
podobnej situácie ako hebrejský
ľud môže dostať i Boží ľud, človek

dnešnej doby, súčasné ľudstvo. Áno,
ľudia sa nepoučili, ich snaha po vy-
niknutí, po získaní čo najväčšieho
majetku, egoizmus jednotlivcov, ale aj
skupín zapríčiňujú, že svet, náš ľud, je
veľmi rozdelený. Sú tu kultúrne
rozdelenia, triedne rozdelenia, delenie
na emigrantov a prisťahovalcov atď.
Medzi týmito skupinami panuje nes-
chopnosť navzájom sa uznať, objavujú
sa neustále rozdelenia a vnútorná

Ako vidí ľudstvo Ježiš,
ako vidí našu situáciu?
Vhĺbme sa do 9. kapitoly
Evanjelia podľa Matúša: „A
Ježiš chodil po všetkých mes-
tách a dedinách, učil v ich syna-
gógach, hlásal evanjelium o kráľovstve
a uzdravoval každý neduh a chorobu.
Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi,
lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce
bez pastiera“ (Mt 9, 35-36).

Aké zástupy videl Ježiš? Boli to
všetko ľudia jeho doby, vyvolený ná-
rod, prisľúbený, národ Božích privilé-
gií, ktorý mal oveľa lepšiu kultúru
a náboženskú organizáciu ako okolité
národy, národ, ktorý mal synagogálny
systém s aparátom pre vyučovanie
čítania a písania aj pre jednoduchších
a chudobnejších ľudí, systém, ktorý sa
zdal byť dokonale a úplne vhodný na
to, aby bol ľud jednotný.

A napriek tomu Ježiš hľadí na veci
inak, pretože keď videl zástupy,
„zľutoval sa nad nimi“. Ježiš sa tu
posúva hlboko do vnútra, vidí, čo vedie
tento ľud k stavu tragédie a utrpenia.
Evanjelium uvádza zľutoval sa, „lebo
boli zmorené“. Ježiš ukazuje, ako to vy-
zerá, keď chýba pastier a ovce chodia
sem a tam, nevedia, čo majú robiť,
ktorým smerom sa pohnúť. Je to efekt
zblúdenia. Ježiš teraz takto vidí svoj
ľud; mohli by sme povedať, že takto
vidí ľudstvo.

Prosme ho teda v modlitbe, aby sme
smeli vojsť do jeho srdca a mali účasť
na jeho pastierskom súcite s frustrova-
ným, zblúdeným a skľúčeným ľud-
stvom. Ježiš nevyslovil tieto slová
preto, aby napomínal zástupy, čo boli
zblúdené ako ovce bez pastiera, ale
povedal ich z lásky, aby ich spasil a
zjednotil. Prosme teda Pána, aby nás
priviedol k jednote, aby sme dokázali
prekonať zlobu, frustráciu a aby sme
dosiahli ten spásny pokoj, ktorý nám
prisľúbil. – bl –

nedôvera. Ale nedôveru máme aj na
uliciach, v domoch, v dielňach, v úra-
doch, kde pretrvávajú problémy opatr-
ného odporu jedných proti druhým.
Tieto sily rozdelenia, prítomné v našej
spoločnosti, nám poskytujú obraz zúfa-
lého každodenného života, v ktorom
vládne boj, snaha iných prevýšiť
a predbehnúť, aj keď nie vždy do očí
bijúcim alebo násilným spôsobom.

Ak chceme všetky tieto súvislosti
pochopiť, mali by sme sa zamyslieť
možno nad svojou neschopnosťou
vstúpiť do svojho vnútra, lebo často
sme rozkúskovaní tisícami vecí, a teda
vo svojom vnútri nesúrodí. Často sme
zasiahnutí túžbami, obavami, hnevom,
antipatiami aj sympatiami, ktoré sa
vynárajú práve vtedy, keď sa snažíme o
tichú kontemplatívnu modlitbu. Ak sa
hlbšie zamyslíme nad Božím slovom,
zistíme, že nielen Kniha Exodus pouka-
zuje na rozdelenie spoločnosti. Prík-
lady nájdeme aj v známej 34. kapitole
Knihy proroka Ezechiela o stratených
ovciach, ale aj v 11. kapitole Knihy
Genezis, kde máme príbeh o babylon-
skej veži, kde máme obraz frus-
trovaného ľudstva.



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 14:00

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Sv. Terézie z Lisieux, pn. uč. 6:30

Jób 1,6-22; Ž 17; Lk 9,46-50     Nakloň ku mne 11:30 ¤ pútnici do Gaboltova

 svoj sluch a vypočuj moje slová. 18:00 ¤ Marek

Svätých anjelov strážcov 6:30
Ex 23,20-23a; Ž 91; Mt 18,1-5.10 11:30 ¤ kňaz Jozef 50 r.ž.

Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa 

strážili na tvojich cestách.
18:00 ¤ Marek

6:30
Jób 9,1-12.14-16; Ž 88; Lk 9,57-62 11:30 ¤ Marek

Kiež prenikne k tebe, Pane, moja modlitba. 18:00

Sv. Františka Assiského 6:30
Jób 19,1.21-27; Ž 27; Lk 10,1-12 Verím, že uvidím 11:30 ¤ Marek

dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. 18:00 † Mária a Pavel

Sv. Faustíny Kowalskej, pn. 6:30
Jób 38,1.12-21;40,3-5; Ž 139; Lk 10,13-16 11:30 ¤ Michal

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

Jób 42,1-3.5-6.12-16; Ž 119; Lk 10,17-24 7:00 † zosnulí členovia R.B.

Vyjasni tvár, Pane, nad svojím služobníkom. 18:00 † Margita, Bartolomej

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Róbert s rod.

Gn 2,18-24; Ž 128; Hebr 2,9-11; Mk 10,2-16 9:00 † Štefan, Anna, Rudolf, Karol

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Michal, Mária, Jozef, Anna

Ne
7.10.

St
3.10.

27. nedeľa v Cezročnom období

Nech nás žehná Pán po všetky dni nášho 

života.

Po
1.10.

Ut
2.10.

Pi
5.10. 

So
6.10. 

Št
4.10.

OZNAMY

1. Na bočnom oltári sú prihlášky na
prípravu na 1. sväté prijímanie a na
birmovku.

2. Prvé stretnutie prvoprijímajúcich
detí a rodičov bude v utorok 2. 10.
pri sv. omši o 18. hod. a po jej
skončení bude stretnutie s kapl.
Jánom Kovaľom, kde rodičia dostanú
všetky informácie o príprave.

3. Od 5. októbra sa začína druhý rok
prípravy na prijatie sviatosti bir-
movania pre druhákov stredných
škôl a učilíšť. Prváci stredných škôl
a učilíšť nech sa prihlásia na príp-
ravu u kapl. Branislava. Prvé stret-
nutie všetkých birmovancov bude
v piatok 5. 10. na slávnostnej sv.
omši o 18. hod. Po jej skončení bu-
de spomínané stretnutie birmovan-
cov s kapl. Branislavom a rodičov
s dekanom, kde dostanú informácie
o priebehu prípravy na prijatie svia-
tosti birmovania.

4. DVD s fotkami z Tábora Škriatok je
v sakristii. Cena je 2 €.

5. Na odpustovej slávnosti sv. pátra Pia
v nemocničnej kaplnke náš dekan
odslúžil sv. omšu za rehoľné sestry
a laické spoločenstvo MAM, ktorí
vo štvrtok 20. 9. ďakovali za blahore-
čenie ich zakladateľky bl. Alfonzy
Márie Epingerovej.

6. V nedeľu 30. 9. o 10.00 hod. v ro-
disku blahoslavenej Anky Kolesáro-
vej vo Vysokej nad Uhom arcibiskup
Bernard Bober uloží druhú časť jej
relikvií. Na púť k blahoslavenej sa
prihlásilo 100 pútnikov.

7. V mesiaci október pozývame na mod-
litbu sv. ruženca pred večernou om-
šou v pondelok až štvrtok žiakov
základných škôl s katechétkami
a v piatok birmovancov.

8. V nedeľu 7. 10. o 10.30 hod. v arci-
diecéznej svätyni v Obišovciach sa
uskutoční odpustová slávnosť Ru-
žencovej Panny Márie pod vedením
kardinála Jozefa Tomka.

9. Organizujeme púť do Medžugoria,
ktorá sa uskutoční od 14. do 21. 10.
Cena 175 €. Autobus odchádza v ne-

7.10.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie E. Šimkovičová E. Kassayová Z.Bačová Tóthová J. Oravcová

žalm J. Babejová

2. čítanie L. Fraštiová A. Kassay M. Lörinčíková P. Balogová

prosby E. Biž A. Kassayová Š. Mištanič R. Černáková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
PhDr. Ondrej Mitaľ a Bc. Lucia Jožiová

Tomáš Kovalovský a Eva Ješová
Ohlasujú sa prvý, druhý a tretíkrát:
Lukáš Kacin a Viktória Majerčíková

Ohlasujú sa prvýkrát:
Jozef Radomský a Petra Čintalová

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

na farskom úrade.
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deľu 14. 10. o 16. hod. od kostola.
Prihlasujte sa v sakristii do budúcej
nedele 7. 10. Podrobnosti na našej
webovej stránke.

10. Národná transfúzna stanica v Koši-
ciach organizuje v našej farnosti
dobrovoľný odber krvi, ktorým pod-
poríme život našich blízkych i nez-
námych prijímateľov. Odber sa usku-
toční v stredu 31. 10. od 8. do 11.
hod. na farskom úrade. Prosíme
darcov o pochopenie a podporu tejto
vysoko humánnej činnosti.

11. Výzva na generálnu opravu nášho
pieskovcového oltára, ktorú zveru-
jeme bl. Anke Kolesárovej pri prí-
ležitosti uloženia druhej časti jej
relikvií v jej rodisku. Na oltári sú
poškodené sochy. Sv. Alžbeta má na
pravej ruke iba dva prsty. Panna
Mária má dlaň a zápästie pravej ruky
neodborne dorobenú. Na vrchole
oltára chýbajú vežičky z pieskovca
a chýbajú pôvodné ozdoby. Spodná
časť je poškodená a zatretá šedou
farbou. Oltár nie je pamiatkovo chrá-
nený, a teda nemôžeme žiadať na
neho dotáciu z MK SR. Oprava oltára
ostáva teda na nás. Preto prichádza-
me so žiadosťou o pomoc pri obnove
oltára a obraciame sa zvlášť na Ru-
žencové bratstvo a na dobrú vôľu jed-
notlivcov. Oltár by sa obnovoval pos-
tupne. Začali by sme s opravou P.
Márie, potom by nasledovali sv. Alž-
beta, sv. Štefan, sv. Imrich a traja
anjeli. Potom sa obnovia ostatné po-
škodené časti. Dobrodinci nech sa
prihlásia u dekana.


