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18. novembra 2018
33. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
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JEŽIŠ SI PRAJE, aby sme vždy
bdeli. Dal nám znamenie,
ktoré nám neustále pripomína,

že možno príde práve teraz. Za-
každým, keď sa znamenie ukáže,
môže to znamenať, že nastal rozho-
dujúci okamih. Žijeme v apokalyp-
tickej dobe. Prvýkrát v histórii sme
schopní zničiť vlastnú planétu
a skoncovať so svetom a ľudstvom.
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tu! Choďte mu naproti!“ (Mt 25, 6), je
pripravená.

Ježišovou vôľou je, aby sme bdeli
naplnení túžbou, hladom a smädom
po ňom. Takéto bdenie nás oslobodí
od všetkého nepodstatného, sústre-
dí a zjednotí naše sily. A nasmeruje
ich k tomu podstatnému, čo má
trvalú hodnotu. Toto bdenie má silu
„privábiť“ Pána, aby k nám prišiel už
teraz.

Nový príchod Pána začína už
teraz pre každého, kto po ňom túži.
Nikto nemôže povedať: „Príď!“, bez
toho, aby on odpovedal: „Áno, prídem
čoskoro!“ (Zjv 22, 20).    n
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»PRECHOD« A MYA MYA MYA MYA MY

V TÝCHTO novembrových dňoch
sa zamýšľame možno častej-
šie ako inokedy nad pokáním.

Aby sme pochopili, kým sme boli, čo
sa s nami stalo, na čo sme povolaní,
nám môže pomôcť postava proroka
Jeremiáša, ktorá nám môže vniesť
svetlo z jeho života do nášho života.

Kto bol Jeremiáš? Nepripravený,
neskúsený, ustráchaný chlapec, as-
poň tak sa nám javí z jeho vlastných

slov. Preto máme k Jeremiášovi blíz-
ko, lebo všetci sme prežili mladosť a
boli sme na tom podobne. „I povedal
som: »Ach Pane, veď neviem hovoriť,
mladučký som.«“ (Jer 1, 6). Tieto Jere-
miášové slová sú veľmi dôležité, pre-
tože ich môže povedať každý, kto
predvída, že bude zatiahnutý do vecí
väčších ako on sám. Dokonca aj Moj-
žiš, povolaný už ako starší zrelý muž,
zvolá: „Nie tak Pane! Ja nie som výreč-
ný muž. Nebol som predtým a nie som
ani teraz, odkedy sa rozprávaš so svo-
jím sluhom, lebo mám nemotorné ústa
a ťarbavý jazyk“ (Ex 4, 10). Tie isté
ťažkosti má Izaiáš. Aj on bol povolaný
pravdepodobne už ako zrelý a sfor-
movaný človek. Keď však stojí pred
tajomstvom Boha, hovorí: „Beda mi,
áno som stratený. Veď som muž s ne-
čistými perami“ (Iz 6, 5).

Jeremiáš zostane po celý život do
istej miery ustráchaný a stále bude
mať komplex, že je trochu tichý
a neskúsený chlapec uprostred zloži-
tého, nepriateľského a pochmúrneho
sveta. Ostatní proroci prekonali ten-
to psychologický vplyv, Jeremiáš zos-
tal taký stále. Nezáleží na tom, čím

bol človek predtým, pre-
tože dejiny povolania na
prorockú službu ľudu ob-
sahujú akúsi Paschu, pre-
chod. Temperament sa eviden-
tne nikdy nemení, ten najhlbší cha-
rakter zostáva taký, aký je; ale
prechod Boha z nás spraví iných ľudí,
privedie nás do situácií, keď naše ne-
dostatky, slabosti a krehkosti prekoná
jeho konanie v nás. Boh odpovedá Jere-
miášovi: „Ale Pán mi riekol: Nehovor:
Mladučký som, lebo pôjdeš všade, kde
ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti pri-
kážem. Neboj sa, veď ja som s tebou,
aby som ťa vyslobodil!“ (Jer 1, 8). Pán
nehovorí: „Si dobrý, zvládneš to,“ ale:
„Pošlem ťa, ohlasuj to, čo ti priká-
žem, nemysli na seba, neboj sa ich,
veď ja som s tebou.“

Aj nám sa Pán prihovára, aj nás
posiela, tak ako poslal apoštolov.
„Choďte do celého sveta a hlásajte
evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16,
15). Ale neopúšťa nás, keď dodáva:
„A hľa, ja som s vami po všetky dni až
do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). Tu sa
ukazuje na našom konaní, ako sa
správame ako nasledovníci Ježiša
Krista. Ako plníme jeho pokyny, či
sa nezdráhame. Keď sa zdráhame
(skoro všetci proroci sa zdráhali), či
vieme prekonať naše slabosti a po-
chybnosti a vieme čerpať silu aj
z príkladu proroka Jeremiáša. Nemali
by sme však zabúdať ani na zomre-
lých. Sv. Ján Zlatoústy hovorí: „Nez-
dráhajme sa pomáhať tým, čo zomreli,
a obetovať za nich modlitby.“ Boh nám
dáva silu začať odznova. Aj keď si
často myslíme, že na to nemáme, že
to nedokážeme, nezvládneme, nech
nám prorok Jeremiáš bude príkla-
dom, ako sa máme zdokonaľovať.
Aký je a bude náš „prechod“?   – bl –

„Však viete, aký je čas, že už nadišla
hodina, aby ste sa prebudili zo sna.
Veď teraz je nám spása bližšie, ako
vtedy, keď sme uverili.“ (Rim 13, 11).

Existuje niekoľko spôsobov, ako
byť neustále v pohotovosti. Môžeme
v noci ležať a nezatvoriť oko stra-
chom, že sa niekto vkradne do do-
mu. Aj keď Ježiš hovorí, že v ten
deň príde ako zlodej (Mt 24, 43-44),
predsa len taký druh bdelosti nepo-
važuje za ideálny.

Môžeme taktiež bdieť v radosti,
nádeji a očakávaní, ako bdie nevesta
horiaca túžbou po ženíchovi. Keď sa
uprostred noci ozve výkrik: „Ženích je
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Branislav Babjak, kaplán



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 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

Zjv 1,1-4;2,1-5a; Ž 1; Lk 18,35-43 11:30 ¤ Alžbeta

Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života. 18:00 ¤ Marek

Bl. Anny Kolesárovej, pn. mč. 6:30
Zjv 3,1-6.14-22; Ž 15; Lk 19,1-10  Toho, kto zvíťazí, 11:30 † Jakub, Anna

posadím vedľa seba na mojom tróne. 18:00 ¤ Veronika, Jozef

Obetovanie Panny Márie 6:30
Zach 2,14-17; (Ž)Lk 1,46-55; Mt 12,46-50 11:30 ¤ Valér

Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila 

Syna večného Otca.
18:00 † Jozef

Sv. Cecílie, pn. mč. 6:30
Zjv 5,1-10; Ž 149; Lk 19,41-44         Urobil si 11:30 ¤ Mária, Ján

nás kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. 18:00 † Ján, Mária, Anna, Štefan

Zjv 10,8-11; Ž 119; Lk 19,45-48 6:30

11:30 ¤ Michal, Maroš

18:00 ¤ Marek

Sv. Ondreja Dung-Laka, kň., a spol., 
mč.

7:00 ¤ Katarína

Zjv 11,4-12; Ž 144; Lk 20,27-40

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. 18:00 † Emília

7:10 ranné chvály

7:30 † Mária, Ján

Dan 7,13-14; Ž 93; Zjv 1,5-8; Jn 18,33b-37 9:00 ¤ Katarína

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Terézia

Tvoje výroky, Pane, mojim ústam sú sladšie 

ako med.

Ne
25.11.

St
21.11.

34. nedeľa v Cezročnom období 
– Krista Kráľa

Pán kraľuje, oslavujme ho.

Po
19.11.

Ut
20.11.

Pi
23.11. 

So
24.11. 

Št
22.11.

OZNAMY

1. Ružencové bratstvo venovalo na mi-
siu v Kamerune 50 €. Novomanželia
venovali na kostol 100 €.

2. Misiu v Kamerune, kde pôsobí mi-
sionár Jozef Humeňanský, RCJ z na-
šej arcidiecézy, sme podporili v ne-
deľu sumou 1 100 € plus osobné
dary, ktoré chcú zostať anonymné
a boli poskytnuté priamo misionáro-
vi. Za všetkých, ktorým naša pomoc
pokytne základné potreby na pre-
žitie, misionár vyslovuje Pán Boh
zaplať všetkým darcom.

3. Od 2. 11. je k pripomienkovaniu
vystavený model menšej kostolnej
lavice, ktorá po schválení projektan-
tom a farníkmi nahradí malé lavičky
vo svätyni pred oltárom.

4. Dnešnú nedeľu 18. 11. je arcidiecéz-
na dobročinná zbierka sv. Alžbety,
ktorou chceme pomôcť vytvoriť pút-
nické zázemie vo Vysokej nad Uhom.

5. V tlačiarni je už nový nástenný far-
ský kalendár na rok 2019 s fotogra-
fiami zo života farského spoločenstva.

6. V utorok 20. 11. budeme prvýkrát
sláviť liturgickú spomienku na bl.
Annu Kolesárovú.

7. Na štvrtok 22. 11. pripadá celoarci-
diecézna poklona našej farnosti.
Sviatosť oltárna bude vo farskom
kostole vyložená k verejnej poklone
od 7. do 18. hod. a vo filiálnom od
13. do 17. hod.

8. V tomto šk. roku sa uskutoční 18.
ročník školskej súťaže Biblická olym-
piáda. Predmetom súťaže sú vybrané
biblické knihy: Prvá Kniha kráľov, Kni-
ha Rút, Evanjelium podľa Matúša. Spo-
ločná téma: Vernosť Pánovi. Informácie
a tlačivo prihlášky do súťaže sú na
stránke diecézneho katechetického
úradu: www.dku-ke.rimkat.sk, na zá-
ložke Súťaže. Škola sa má do súťaže
prihlásiť zaslaním prihlášky na adre-
su DKÚ Košice do 30. 11. 2018.

9. Žiaci a študenti, ktorí sa nezapoja do
Biblickej olympiády, môžu sa zapojiť
do výtvarnej súťaže Biblia očami detí
a mládeže. Predmetom sú tie isté
knihy ako na Biblickú olympiádu.

25.11.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie A. Šimkovičová T. Bartovič A. Vaľová H. Fraňová

žalm M. Borošová
2. čítanie P. Urban R. Bartovič M. Kobzošová sr. Alojzia

prosby A. Zapotoková M. Bartovičová E. Capová M. Vargová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U
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   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)

Bližšie informácie o súťaži sú web
stránke DKÚ.

10. Vydavateľstvo Don Bosco vydalo
knihu Michela Remeryho Tweetuj
s Bohom. Kniha ponúka odpovede
na otázky o základoch viery, o Bohu,
o stvorení, o Biblii, o sviatostiach,
o vzťahu s Bohom. Je vhodnou po-
môckou pre katechézu birmovancov.
Ku knihe je vytvorená príručka, kde
sú skúsenosti a návody, ako s kni-
hou pracovať a ako komunikovať
s mladými počas katechéz. Príručka sa
dá stiahnuť zo stránky www.tweetujs-
bohom.sk. Knihu je možné objednať
e-mailom:  marek.peciar@donbosco.sk
alebo na tel. čísle: 0911/780 296.

11. Kostol Sedembolestnej Panny Má-
rie vo Vysokej n. Uhom, v rodisku
bl. Anny Kolesárovej, bol ustanovený
za pútnické miesto. V kostole sa
nachádza hlavný relikviár s ostatka-
mi bl. Anny Kolesárovej. Okrem pra-
videlných podujatí sa začína s pút-
nickým programom pre všetky veko-
vé kategórie: pravidelné sväté omše
v nedeľu o 10. hod. a vo štvrtok o 17.
hod. Každú 3. sobotu v mesiaci bude
pútnická sobota s programom o 15.
hod. Ponúka sa aj možnosť prijatia
pútnikov – skupiny i jednotlivcov.
Treba sa vopred nahlásiť a dohodnúť
putovanie:pavlovce.farnost@gmail.com
alebo 0950 539 695.

12. Dňa 24. 11. so začiatkom o 9. hod.
bude na Teologickej fakulte, Hlavná
89, Košice, kurz pre kantorov: Li-
turgická hudba v praxi. Téma: Spevy
pri vysluhovaní sviatosti manželstva.

13. V dňoch 24. a 25. 11. bude v Bre-
hove duchovná obnova Laického
spoločenstva Matky Alfonzy Márie.

14. Zbor Magnificat sa dohodol, že hu-
dobnú aparatúru, ktorú si zakúpil
z vlastných finančných prostriedkov,
daruje všetkým vo farskom spoločen-
stve, ktorí ju budú potrebovať.

15. Horliteľky ružencového bratstva oz-
namujú živým členom RB, že výmena
tajomstiev je vždy na prvú sobotu
v mesiaci. Je to zároveň deň, keď sa
začíname modliť nové tajomstvo sv.
ruženca, ktoré sme si vymenili.


