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21. októbra 2018
29. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako
dúfame v teba.

U

PÁN SI ZHROMAŽĎUJE svojich
učeníkov, aby im vysvetlil ďalšie
tajomstvo Božieho kráľovstva.

Realizuje svoj zámer zmeniť zmýšľa-
nie svojich poslov pravdy. Oni priro-
dzene zmýšľajú aj o Božom kráľov-
stve. Chcú byť  v ňom prví a dostať
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Ako teda? Dostávajú aj recept
k dokonalejšiemu postoju: „Ale kto
sa bude chcieť stať medzi vami veľkým,
bude vaším služobníkom. A kto bude
chcieť byť medzi vami prvý, bude slu-
hom všetkých.“ Prvý príklad, ako sa
realizuje tento postoj lásky a služby,
dáva sám Ježiš na kríži za spásu
všetkých. Neprišiel dať sa obslu-
hovať, ale slúžiť. Dokonca položiť ži-
vot za bratov. Boh kladie život za
ľudí. Prišiel im slúžiť a oni si mysle-
li, že iba oni majú jemu slúžiť. A on
z nebies prichádza medzi svoj ľud.
Tento postoj a čin mení históriu
ľudí. Väčší slúži menšiemu. Silnejší
slúži slabšiemu. Božskosť postoja
a služby nás núti konať nelogicky,
lebo láska nepozná logiku.   n

odmenu za všetko, čo opustili. Ich
postoje sa odvíjajú od mentality do-
by. Vládcovia chcú panovať nad iný-
mi. Pozbaviť iného moci je cieľom
každého panovania, aby mohli
egoisticky prevziať moc. Byť prvý me-
dzi všetkými uchádzačmi, adeptmi.
Prirodzené v tomto prípade znamená
poznačené egoizmom. Takéto mysle-
nie však nezodpovedá nadprirodze-
nému mysleniu v Božom svete. Ľud-
ský postoj ostáva na tejto úrovni,
avšak Boží postoj siaha ďalej, lebo je
dokonalejší.

A Ježiš trpezlivo a zhovievavo vys-
vetľuje: „Viete, že tí, ktorých pokladajú
za vládcov národov, panujú nad nimi
a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi
vami to tak nebude.“

VŠETKO, ČO ŽIJEME, s čím
všetkým sa stretávame, za-
mýšľame sa, čo nám uberá zo

života, dáva nám silu žiť, to všetko
nás zušľachťuje a formuje.

A predsa z času na čas prichá-
dzajú na nás chvíle, kedy sa nám
naša samozrejmosť voči životu strá-
ca a my stojíme pred ním zraniteľní,
krehkí a bezbranní. V takýchto chví-
ľach cítime, že náš život je niečo
zvláštne a vzácne. Boh nám ho dáva
každý deň, uvedomujúc si, že nežije-
me len tak náhodou, ale preto, že
On nás miluje.

„Život má chuť
zápasu a človek ním
len preletí...“ Časť
textu z jednej pies-
ne. Aj ďalšie auto-
rove slová majú za-
ujímavú a pravdivú
myšlienku, ktorá
nás utvrdzuje v
tom, že taký je
reálny život kaž-
dého z nás, ako to on vyjadril.

Sprevádzajú nás radosti, túžby aj
očakávania, ktoré sa nie vždy musia
naplniť. Medzi tým máme aj starosti,
lebo náš život je pre nás čím ďalej,
tým náročnejší. My starší túžime po
tom, aby sa spomalil, aby nám dovo-
lil ešte o kadečom porozmýšľať, dlh-
šie si oddýchnuť, niečo poopraviť, aj
keď je ťažko si pripustiť, že sa to ne-
dá. Čas ovplyvniť ľudsky nedokáže-
me, nech ho už akokoľvek meníme,
letný na zimný a naopak, nezmení to
dĺžku nášho života, ba často ani jeho
kvalitu. Nezastaví ho ani to, že
v septembri nám už v nákupných
centrách ponúkajú umelé chryzanté-
my, dušičkové ozdoby, sviečky a ka-
hance rôznych veľkostí. Čochvíľa prí-

du na rad vianočné ozdoby a my už
začiatkom novembra budeme počú-
vať tie isté koledy a lacné reklamy,
ktoré z nás chcú urobiť „fanatických
nakupovateľov“.

Mnohí túžime zmeniť tento svet,
ľudí, ktorí žijú okolo nás a pritom
zabúdame aj na svoju vlastnú pre-

menu.
„Zápas“, v tom-

to obraznom chá-
paní, je presne to,
čo v živote potre-
bujeme. Vzájomnú
úctu, ohľadupl-
nosť, bezhraničnú
svedomitosť v prá-
ci, rešpekt, vzá-
jomnú závislosť,
srdečnosť...

Kráčame po svojej ceste a cítime
blízkosť toho, ktorý nás nikdy ne-
opúšťa. Učí nás milovať tak, aby sme
nehľadeli iba na kvality toho druhé-
ho, ani na to, či nám to bude opäto-
vané. Je to niečo viac, ako taký
náboženský život, ktorý niekedy vo
svojej slabosti upíname na vonkaj-
šie gestá, ako je aj mechanické od-
riekanie modlitieb.

To, na čom by nám malo záležať,
je úprimné uvedomenie si Božej prí-
tomnosti v každom čase nášho živo-
ta, prežívajúc ho v pokoji a v Láske,
ktorá je nevyhnutná pre naše preži-
tie. Dôležité je, aby sme ju našli vo
svojom vnútri a šírili ju bez nároku
na odmenu, alebo len tak pre radosť.

– km –

Jozef Gnip, dekan

MEDZI VVVVVAMIAMIAMIAMIAMI
TO TTTTTAKAKAKAKAK NEBUDE

To najdôležitejšie, čo
som získal, je radosť zo

života, radosť
z toho, že žijem, a že

môžem počítať
s Bohom, ktorý mi to

všetko dal.
Phil Bosmans, katolícky kňaz



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. Jána Pavla II., pp. 6:30

Ef 2,1-10; Ž 100; Lk 12,13-21 11:30 † Štefan

Pán je náš stvoriteľ a jemu patríme. 18:00 ¤ Marek

Sv. Jána Kapistránskeho, kň. 6:30
Ef 2,12-22; Ž 85; Lk 12,35-38          Pán, Boh, 11:30 ¤ Ivana s rod.

ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. 18:00 ¤ Lukáš, Ľuboš

6:30
Ef 3,2-12; (Ž) Iz 12,2-3.4b-d.5-6; Lk 12,39-48 11:30 ¤ Jozef s rod.

Čerpajte vodu s radosťou z prameňov spásy. 18:00 ¤ Daniel

6:30
Ef 3,14-21; Ž 33; Lk 12,49-53 11:30 ¤ za pokoj v rodine

Milosti Pánovej plná je zem. 18:00 † Gabriel 2x, Mária, Jozef

Ef 4,1-6; Ž 24; Lk 12,54-59 6:30
11:30 † Mária

18:00 ¤ Andrej a Valéria 50 r.spol.ž.

Ef 4,7-16; Ž 122; Lk 13,1-9 7:00 † Jozefína

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 18:00 ¤ Ingrid s rod.

7:10 ranné chvály

7:30 † Anna, Štefan

Jer 31,7-9; Ž 126; Hebr 5,1-6; Mk 10,46b-52 9:00 ¤ Matúš, Janka

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Andrej, Mária, Mária

Ne
28.10.

St
24.10.

30. nedeľa v Cezročnom období

Veľké veci urobil s nami Pán a máme 

z toho radosť.

Po
22.10.

Ut
23.10.

Pi
26.10. 

So
27.10. 

Št
25.10.

S úprimným srdcom hľadáme tvoju 

tvár, Pane.

OZNAMY

1. Mladomanželia Mitaľovci venovali na
kostol 50 €. Na opravu oltára veno-
vali: p. Palčíková 50 €, rodina Kaci-
nova 100 €, zo svadby rodina Geci-
kova 20 € a bohuznámi 50 €, 100 €
a 20 € cez bankový účet.

2. Túto nedeľu 21. 10. je zbierka na
svetové misie, ktorá je určená pre
Etiópiu. Svätý Otec každoročne vydá-
va apoštolské posolstvo na pomoc ná-
boženským misiám vo svete a modlit-
bou a obetou ich podporuje celá Cirkev.

3. Stretnutie Laického spoločenstva
Matky Alfonzy Márie bude túto ne-
deľu 21. 10. o 15. hod. v rekolek-
čnej miestnosti.

4. Spoločenstvo mladých kresťanov Ne-
hem zorganizovalo pre 29 birmovan-
cov evanjelizačný kurz Filip v Bre-
hove. Ďakujeme sestre Alojzii a dob-
rovoľníčkam za prípravu stravy.

5. Fórum života chystá aj tento rok
kampaň Sviečka za nenarodené
deti. Hlavnou myšlienkou kampane,
ktorou Fórum života a mnohé far-
nosti, spoločenstvá a školy každo-
ročne žijú počas októbra a novembra,
je spojiť Spomienku na všetkých
verných zosnulých, ktorú slávime 2.
novembra, so spomienkou na nena-
rodené deti, ktoré zomreli pri potrate.

6. Členom Spolku sv. Vojtecha ozna-
mujeme, že si za 5 € môžu vybrať kalen-
dáre a podielové knihy na rok 2019.

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

8. Keďže sa blížia sviatky verných
zosnulých, kedy si spomíname aj
na našich blízkych, ktorí usnuli
v Pánovi a odišli do večnosti, prijí-
mame od 14. do 31. 10. za nich
úmysly sv. omší. Spoločnú Eucha-
ristiu za zosnulých budeme sláviť
1. 11. o 10.30 hod. Všetky finančné
milodary s tým spojené, budú použi-
té na opravu oltára z bieleho loretán-
skeho kameňa.

28.10.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie P. Urban V. Birová R. Vaníková sr. Alojzia

žalm P. Sopková

2. čítanie A. Zapotoková O. Ižová N. Tomková M. Vargová

prosby A. Šimkovičová E. Hovancová M. Plonický H. Fraňová

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:

 Ing. Jaroslav Ťahla a Bc. Lucia Košková
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.
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9. Slávnosť prvého sv. prijímania bu-
de v našej farnosti v nedeľu 5. 5.
pre ZŠ MRŠ a CZŠ sv. Juraja a
12. 5. 2019 pre ZŠ Pribinová a ZŠ
Komenského. Slávnosť vysluhovania
sviatosti birmovania v sobotu 25.
mája 2019.

10. Vzhľadom na „dušičkovú oktávu“
a prvý piatok budeme spovedať traja
kňazi už vo štvrtok 25. 10. a piatok
26. 10. pol hodiny pred sv. omšami.
Potom v pondelok 29. 10. až stredu
31. 10. hodinu pred omšami, aby na
slávnosť Všetkých svätých 1. 11.
a Spomienku verných zosnulých bol
každý kajúcnik zmierený s Bohom.
Na prvý piatok kapláni navštívia
chorých a omša 2. 11. za zomrelých
o 11.30 hod. bude v mauzóleu And-
rášiho v Mestskom parku.

11. V sobotu 27. 10. o 17. hod. sa us-
kutoční v MsKS koncert vďaky
Kapucín Felix a prezentácia knihy
Kapucín Felix, Kvietok sv. Františka.
Vstupné 5 €.

12. 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.

13. V nedeľu 14. 10. Svätý Otec Franti-
šek kanonizoval siedmich blahosla-
vených. Omšu na Námestí sv. Petra
so začiatkom o 10.15 hod. celebroval
s pastierskou palicou a náplecným
páliom bl. pápeža Pavla VI. ako aj
s jeho kalichom. Z úcty k bl. muče-
níkovi Oscarovi Romerovi si prepá-
sal jeho cingulum poznačené krvou.


