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28. októbra 2018
30. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

U

PRÍBEH O UZDRAVENÍ slepého
žobráka Bartimeja sa v Marko-
vom evanjeliu nachádza upros-

tred dvoch udalostí. Nasleduje po
troch Ježišových predpovediach o utr-
pení a pred jeho cestou do Jeruzale-
ma, kde sa uskutočnia veľkonočné
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Tak ako Ježiš daroval uzdravenie
slepému Bartimejovi, tak ho chce
darovať aj svojim apoštolom, aby sa
mohli stať jeho opravdivými uče-
níkmi.

Nielen učeníci, ale aj my si často
potrebujeme očistiť náš pohľad
alebo sa nechať uzdraviť zo slepoty
nášho srdca či duše. Koľkokrát nám
chýba Božie zmýšľanie alebo Boží
pohľad na veci, ľudí či situácie. Aj
v našich životoch sú neraz situácie,
kedy sme akoby v tme, blúdime a nič
nevidíme. Buďme vtedy pred Bohom
ako žobráci a neodbytne i neutícha-
júco volajme na Ježiša ako slepý
Bartimej. Takáto modlitba nezostane
nepovšimnutá. Ježiš zastane aj pri
nás a opýta sa aj nás: „Čo chceš,
aby som ti urobil?“  n

udalosti. Všetky tri predpovede o Je-
žišovom utrpení sprevádza nechápa-
vosť a odlišné zmýšľanie učeníkov.

Najprv je to Petrovo odhováranie
Ježiša od kríža, potom spor učeníkov
o prvenstvo a nakoniec žiadosť Zebe-
dejových synov, aby mohli sedieť v Je-
žišovej sláve jeden po jeho pravici
a druhý po ľavici. Udalosť uzdravenia
slepého Bartimeja, ktorá sa odohrala
tesne pred Ježišovým vstupom do
Jeruzalema, je akoby výzvou pre uče-
níkov. Ak chcú ísť ďalej s Ježišom
a pochopiť to, čo sa odohrá v Jeruza-
leme, musia sa nechať uzdraviť zo
svojej slepoty. Bartimejova situácia
totiž reflektuje stav a potrebu učení-
kov. Sú slepí (duchovne). Potrebujú
sa podľa príkladu Bartimeja obrátiť
na Ježiša a prosiť ho o uzdravenie.

Anita Kočišová, katechétka

PANE, DAJ, DAJ, DAJ, DAJ, DAJ, ABY
SOSOSOSOSOMMMMM VIDEL!

V roku 1968 staršia generácia vnímala
hlavne tzv. „obrodný proces“ či „socializ-
mus s ľudskou tvárou“ v bývalom Česko-
slovensku. V západnej Európe sa vtedy
odohrávali udalosti, ktoré boli zamerané
proti kresťanstvu a viere v Boha. V Parí-
ži študenti demonštrovali pod heslami
Marx, Mao, Marcuse. Tak sa začal útok na
krestanské hodnoty. Hlavným heslom
sexuálnej revolúcie v r. 1968 bolo: „Sex,
drugs and rock‘n‘roll“ (Sex, drogy a roken-
rol). Mladí ľudia z amerických a európ-
skych univerzít a veľkomiest sa pod
vplyvom Marxovej a Engelsovej materia-
listickej ideológie vzbúrili proti kresťan-
skej morálke. Takto marxistickí ideoló-
govia naštartovali proces, ktorý viedol
k odstráneniu kresťanských hodnôt u vte-
dajšej mládeže. Hlásali, že človek nemá
nesmrteľnú dušu, a preto ho zredukovali
na živočícha a dušu na in štinkty.

Jeden z inšpirátorov tejto mládežníc-
kej revolty André Breton napísal: „Treba
impozantne zaútočiť na kresťanskú civilizá-
ciu a definitívne skoncovať s pojmami
hriech, prvotný pád a vykupiteľská láska
a nahradiť ich božským spolužitím muža
a ženy. Morálka založená na prvenstve roz-
koše rýchlo skoncuje s naničhodnou morál-
kou utrpenia a podriadenosti, ktorá vyho-
vuje imperializmu a Cirkvi.“

Guru sexuálnej revolúcie 1968 Her-
bert Marcuse (1898-1979) vytvoril syntézu
Marxových a Freudových názorov. Tvr-
dil, že všetko zlo sveta pochádza z kres-
ťanského hodnotového systému, ktorý
treba zavrhnúť, pretože obmedzuje ľudské
pudy. Namiesto toho treba vytvoriť novú
morálku, oslobodenú od akýchkoľvek ob-
medzení, vďaka ktorej bude človek ko-
nečne sám sebou. Sexuálnu rozkoš pova-
žoval za najväcšiu hodnotu a pud za tvo-
rivý činiteľ novej civilizácie. Sloboda
podľa neho spočíva v neobmedzenom us-
pokojovaní sexuálnej žiadostivosti, zatiaľ
čo zodpovednosť za iných je represiou

a dieťa je vedľajším, nech-
ceným produktom sexuál-
nej rozkoše.

Táto ateistická ideológia,
vychádzajúca z frankfurtskej marxis-
tickej školy, sa dnes zmenila na skry-
tú formu ideologicko-politickej diktatúry,
ktorá našla živnú pôdu na univerzitách
a v masovokomunikačných prostried-
koch. Jej prívrženci navrhujú sexuálnu
výchovu podriadenú rodovej ideológii už
pre malé deti, čo vedie k zániku autority
školy a učiteľa. Cieľom tejto sexuálnej
výchovy je zničiť kresťanskú identitu náro-
dov, s čím súvisí propagovanie interrupcií,
homosexuálnych „manželstiev“, rozvodov
a všetkého, čo zničí rodinu.

Súčasná marxistická kultúrna revolú-
cia je nebezpečnejšia ako tá z čias So-
vietskeho zväzu, pretože prebieha skryto.
Ateizácia kráča cestou demoralizácie a jej
cieľom je „oslobodiť“ ľudí od všetkých
kresťanských morálnych noriem a pro-
pagovať „antikultúru“ vyznačujúcu sa
kultom hedonizmu. Na človeka pritom
nazerá ako na vec či živočícha núteného
uspokojovať pudy. Veľa ľudí pod vplyvom
tejto manipulácie uviazne v pornografii,
neohraničenom sexe, v drogách a alko-
hole. Takto si totiž utišujú svedomie, pre-
krývajú existenčnú prázdnotu, pocit ne-
zmyselnosti bytia a hlboko zakorenenú
túžbu po čistej láske. Sexuálna revolú-
cia, ktorá sa začala v r. 1968, dnes pri-
náša smrtonosné plody. Bez viery v ne-
smrteľnú dušu je sex okradnutý o du-
chovný rozmer, chýba tam viera v Boha,
jediný prameň lásky.

Ako sa mohlo stať, že sa také niečo
stalo vo vyspelom západnom svete, ktorý
tak často obdivujeme? Nepodliehame aj
na Slovensku týmto trendom? Čo robíme
ako krestania preto, aby sme nielen my
nepodľahli, ale aj zabránili šíreniu tejto
morálnej skazy? Spomeňme si na Ježišo-
ve slová: „Čokoľvek ste neurobili jednému
z týchto najmenších, ani mne ste to neuro-
bili.“ (Mt 25, 45). – bl –
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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
6:30

Ef 4,32-5,8; Ž 1; Lk 13,10-17 11:30 † Jozef, Štefan

Napodobňujme Boha ako jeho milované deti. 18:00 † Mária

6:30

Ef 5,21-33; Ž 128; Lk 13,18-21 11:30
¤ Ján, Vojtech, Jakub, Marek, 

Tomáš

Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. 18:00 ¤ Mária a rod. Gibova

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

Pán je pravdivý vo všetkých svojich slovách. 18:00 ¤ Monika, Marika, Janka, Margita

7:10 ranné chvály

7:30
† Jozef, rod. Klasovska, 

Molnárova

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

10:30 ¤ pro populo

13:00 pobožnosť na cintoríne

18:00 † Pavol

Všetkých verných zosnulých 6:30

Jób 19,1.23-27a; Ž 27; 2 Kor 4,14–5,1; Jn 14,1-6 11:30
† Miroslav, Michal, Anna    

omša v mauzóleu v parku

Pán je moje svetlo a moja spása. 18:00 † František, rod. Matiova, Vaňova

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

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. 18:00 † Ján

7:10 ranné chvály

7:30 † Michal, Barbora, Ján

Dt 6,2-6; Ž 18; Hebr 7,23-28; Mk 12,28b-34 9:00 † Július

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Jozefína

Všetkých svätých

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia 

Boha.

Ne
4.11.

St
31.10.

31. nedeľa v Cezročnom období

Milujem ťa, Pane, ty moja sila.

Po
29.10.

Ut
30.10.

Pi
2.11. 

So
3.11. 

Št
1.11.

OZNAMY

1. Bohuznámi venovali na oltár 2x 20,
30, 50 a 100 €, mladomanželia Ra-
domskí 20 € na kostol. Ružencové
bratstvo prispelo na Kurz Filip sumou
200 €.

2. Zbierka na svetové misie, ktorá je
tohto roku určená pre Etiópiu, činila
1 727,12 €.

3. Zastupiteľstvo Košického samospráv-
neho kraja nám v pondelok schválilo
dotáciu na obnovu východnej fa-
sády nášho kostola vo výške 5 337 €.
Žiadosť o dotáciu sme podali cez jeho
poslanca PhDr. Marka Čižmára.

4. Fórum života pripravilo aj tento rok
kampaň Sviečka za nenarodené
deti. Sviečku si môžete za 1 € kúpiť
v sakristii. Zapáľme svetlo 2. 11., aby
im večne svietilo. „Všimol som si, že
každý, kto bojuje za potraty, sa už
narodil.“ (R. Reagan)

5. 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.

6. Na slávnosť Všetkých svätých 1. 11.
o 10.30 hod. budeme sláviť spoločnú
Eucharistiu za všetkých nahlásených,
ktorí usnuli v Pánovi a odišli do več-
nosti. 15 minút pred začatím omše pre-
čítame všetky úmysly. Úmysly sv.
omší prijímame do 31. 10. Všetky fi-
nančné milodary, s tým spojené, budú
použité na opravu oltára z bieleho lore-
tánskeho kameňa.

7. Vzhľadom na „dušičkovú oktávu“
a prvý piatok budeme spovedať
v pondelok 29. 10. až stredu 31. 10.
hodinu pred omšami.

8. Na slávnosť Všetkých svätých bude
pobožnosť na Mestskom cintoríne
o 13. hod., na cintoríne na Paričove
o 10. hod. a v ZH o 11.30 hod.

9. Na Spomienku všetkých verných
zosnulých 2. 11. o 16. hod. na cin-
toríne bude spoločná pobožnosť
s gréckokatolíkmi Aj nasledujúce dni
až do 8. 11. sa budeme spolu modliť

4.11.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie L. Fraštia E. Dulovičová J. Muchinová R. Černáková

žalm D. Telepčáková
2. čítanie L. Fraštiová S. Parasková V. Leško J. Oravcová

prosby K. Fraštiová N. Bizubová Z. Lešková P. Balogová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:
Ing. Dávid Sovák a MUDr. Dagmara Zbojovská

Roland Horos a Dominika Hrabčáková
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.
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za duše v očistci o 16. hod. pri kríži
na Mestskom cintoríne.

10. Počas ôsmich dní od 1. do 8. 11.
môžeme pre duše v očistci získať
plnomocné odpustky, ak sa za nich
na cintoríne pomodlíme, pristúpime
k sviatosti zmierenia, prijmeme Svia-
tosť oltárnu a pridáme modlitbu na
úmysel Sv. otca.

11. Na prvý piatok 2. 11. kapláni navští-
via chorých. O 11.30 hod. bude omša
za zomrelých v Mauzóleu Andrá-
šiovcov v mestskom parku.

12. Národná transfúzna stanica v Koši-
ciach organizuje v našej farnosti dob-
rovoľný odber krvi, ktorým podpo-
ríme život našich blízkych i nezná-
mych prijímateľov. Odber bude 31. 10.
od 8. do 11. hod. na farskom úrade.
Prosíme darcov o pochopenie a podpo-
ru tejto vysoko humánnej činnosti.

13. V nedeľu 4.11. na sv. omšiach o 9.00
a 10.30 hod. nás navštívi rehoľný
kňaz Jozef Humeňanský z Kongre-
gácie otcov Rogacionistov (RCI), ktorý
pôsobí v africkej Rwande. Táto kra-
jina patrí medzi najchudobnejšie kra-
jiny v celosvetovom meradle. Viac
ako 12 miliónov ľudí žije na území
polovičnom ako Slovensko a trpí čas-
to hladomorom, suchom a epidemic-
kými chorobami. Viac ako polovica
obyvateľstva je negramotná, bez mož-
nosti navštevovať školy a bez akej-
koľvek zdravotnej a sociálnej opatery.
Preto príde prosiť naše farské spo-
ločenstvo o podporu.

14. Rodisko bl. Anny Kolesárovej vo
Vysokej n. Uhom ožíva, na miesto
putujú stovky pútnikov. Do obce pri-
chádzajú pútnici nielen zo Sloven-
ska, ale aj z Čiech, Nemecka a iných
krajín.


