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Číslo 38 IV. ročník

Nedeľa 16. septembra 2001
24. nedeľa v cezročnom období

U

Resp.: Vstanem a pôjdem k svojmu Otcovi.

L

K SA POZRIEME na ženu, kto-
rá hľadá stratenú drachmu, vi-
díme, že hľadá neživý, mŕtvy

predmet, peniaz, ktorý má pre ňu
hodnotu. Tento príklad hľadania
môže byť znakom tých
ľudí, o ktorých vieme, že
sú vzdialení od Boha, že
sú neveriaci. Za to možno
ani sami nemôžu. Ak by
sme mali vo svojom okolí
takto zmýšľajúcich ľudí,
najskôr im musíme po-
svietiť ako žena z podo-
benstva. A keď posvie-
time, zistíme príčinu ne-
very.

V druhom prípade, keď Ježiš ho-
vorí o stratenej ovci, vidíme, že tu
máme do činenia so živou bytosťou.
Je to živá bytosť, ktorá však nemá
rozum. Ak vidíme brata alebo sestru,
ktorí sú živí z toho hľadiska, že už
poznali Krista, a predsa zvlažneli,
odtúlali sa z Božej rodiny, pýtame

sa, čo je dôvodom toho, že sa
odtúlali.

Príklad márnotratného syna. To je
živý človek, u ktorého predpokla-
dáme aj dosť poznania, rozumu. A

predsa odíde. Je to typ
človeka, ktorý má dosta-
točné poznanie o svojej
viere, ktorý vie, čo je zák-
ladom jeho života, a pred-
sa sa vzdiali. Otec nejde
za svojím synom a nehľa-
dá ho. Musí čakať a mod-
liť sa. Otcovo čakanie je
výrazom modlitby i utrpe-
nia, aby syn opäť dostal
svetlo poznania a silu

vrátiť sa domov.
Ak my dnes môžeme patriť do

Kristovej Cirkvi a v srdci prežívať
svoju vieru, je to prejav milosrdnej
Božej lásky. Nech z nej vyrastá
túžba, po ktorej budú nasledovať aj
návraty tých, ktorých chceme pri-
viesť do Otcovho domu.  – jg –

»Milostivo vypočuj prosby tejto
rodiny, ktorú si zhromaždil
okolo seba a láskavo priveď
k sebe, dobrotivý Otče, všetky
svoje roztratené deti.«

xistuje zrejme len málo vecí,
ktoré nám dnes toľko bránia
aby sme žili dnešok pozitívne,

ako chyby a priestupky našich blíž-
nych (i vzdialených), ktoré nás zdr-
žujú - či už tým, že sa snažíme proti
nim bojovať alebo ich opravovať,
alebo ich len ohovárať. Oslobodením
sú pre nás  Ježišove slová z Matú-
šovho evanjelia.

Človek evanjelia sa od človeka
etiky a cnosti líši vedomím, že ne-
môže, a že tiež nemá súdiť. Je po-
trebné zdôrazniť, že tu neide o mo-
rálny predpis ani o doporučenie k
zhovievavosti. Ide o niečo úplne iné-
ho. O pravidlo a prikázanie, ktoré vy-
plýva z ontologickej pravdy. Človek,
ktorý súdi druhého človeka, tým zá-
roveň predpokladá, že ho dokonale
pozná. To je prvý omyl. Jedine Boh,
Stvoriteľ pozná ľudskú bytosť doko-
nale, až do tých najskrytejších tajom-
stiev. Ak nepoznáme niekoho po všet-
kých stránkach, nemôžeme ho súdiť.

Kto súdi nejakého človeka, záro-
veň predpokladá, že ľudská bytosť,
ktorú súdi, je nemenná, ustálená a
ukončená, že sa nevyvíja, je pevne
usadená v svojom tvare.

Ten, kto súdi živú bytosť, pre-
mieňa ju na vec, alebo prinajmen-
šom jedná tak, ako keby  ním súdená
bytosť nejakou nemennou vecou bola.
Svoju predstavu „zmrazuje“, fixuje.
Každý súd vychádza z istého fixizmu.
To je druhý omyl.

Ako v nás zastaviť toto hrozné
súdenie? Carlo Carretto nám dáva
návod keď hovorí že: „Sám Ježiš nás

žiada takými silnými slovami, aby sme
nevyslovovali súdy nad naším bra-
tom. Nie je to ľudsky možné a len
pôsobenie Ducha Svätého môže uro-
biť tento zázrak. Len keď nás preni-
kla blaženosť milosrdenstva, stalo
sa možné toto hlavné dielo lásky,
ktorým je nesúdiť.“

Aj sv. Ignác z Loyoly hovorí: „Pred-
pokladá sa, že každý dobrý kresťan
má byť ochotnejší skôr po dobrom si
vysvetľovať nejasný výrok blížneho,
než ho odsúdiť. Ak si ho nijako ne-
môže vysvetliť po dobrom, nech sa
ho opýta, ako ho chápe; a ak ho chá-
pe nesprávne, nech ho láskavo opra-
ví. A ak to nestačí, nech hľadá všet-
ky vhodné prostriedky, aby (blížny)
výrok správne pochopil, a tak sa
zachránil pred omylom.“

Posudzovanie spočíva v nedôvere
v budúce možnosti a možnú preme-
nu súdenej ľudskej bytosti, zasta-
vuje a popiera čas. Človeka, ktorého
súdime, znehybňujeme a zároveň roz-
kladáme. Pritom nemôžeme súdiť
niečo, čo sa ešte len rodí a je dote-
raz neukončené.

Živá bytosť, člo-
vek, môže prejaviť
ľútosť a urobiť si
ako hovorí Písmo,
nové srdce.

Buďme teda ako
hovorí sv. Pavol
kainé ktísis (novým
stvorením), aby
sme sa priblížili
požiadavke, ktorú
od nás požaduje
evanjelium. – bl –

„Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú
súdiť aj vás. A akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Mt 7,1-2
NESÚÏTE



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Čierna M. Ruttkayová P. Lörinc M. Švagrovská M. Bajusová

2. M. Ščerbej P. Urban M. Sakáčová B. Dinisová M. Veľková

p. A. Zapotoková J. Karniš A. Oravcová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
17. 9.

Sv. Róberta Bellarmína, bs. uč. 6.45

r. Nech je velebený Pán, že vyslyšal
moju prosbu.

11.30 16.15 deti 1. skupina

17.00 17.30 birmovanci

Ut
18. 9.

6.45
r. Ja chcem kráčať v nevinnosti srdca. 11.30 16.15 deti 2. skupina

17.00 17.30 birmovanci

St
19. 9.

Sv. Januára, bs. mč. 6.45

r. Veľké je tajomstvo tvojej lásky, Pane.
11.30 16.15 deti 3. skupina

17.00 17.30 birmovanci

Št
20. 9.

Sv. Andreja Kima a spol. -
Kórejských mučeníkov

6.45
11.30 + adorácia

r. Veľké je tajomstvo tvojej lásky, Pane. 18.00 záver adorácie

Pi
21. 9.

Sv. Matúša, ap. ev. 6.45

r. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.

11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
22. 9.

r. S plesaním vstupujte pred tvár nášho
Pána.

6.40

18.00

Ne
23. 9. 25. nedeľa v cezročnom období

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 23. 9. 2001

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.30 Ústav Ut, Št, So o 11.00
Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
 popoludní Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30
V prvopiatkovom týždni popoludňajšia

služba v kancelárii nie je!

Krstná náuka   piatok o 16.00

Sobášna náuka sobota o 9.00

1. Príprava na prvé sväté prijímanie:
1. sk.- ZŠ Komensk. 1,2, Po 16.15
2. sk.- ZŠ Štefánika, Ut 16.15
3. sk.- ZŠ Sever, Gorkého, St 16.15

2. Príprava na sviatosť birmovania:
Po - OA, cirk. gymnázium
Ut - učňovské školy, str. združená

  škola
St - štát. gymnázium
So - študujúci mimo TV a starší

3. St, Pi a So sú kántrové dni -
úmysel: poďakovanie za úrodu.

18. SEPTEMBER – SV. JOZEF
KUPERTÍNSKY, REHOĽNÍK (1603
– 1663)

OZEF MÁRIA DESA sa narodil
17. 6. 1603 v Copertine v Talian-
sku. Keďže sa chlapček narodil

v maštali, dali mu meno Jozef Mária.
Jozef mal stále otvorené ústa, na ko-
lene hnisajúci vred a na hlave zapá-
chajúcu vyrážku. Nikto sa s ním ne-
chcel hrať. I školu musel preto one-
dlho opustiť. Od mladi bol obdarený
zvláštnymi milosťami. Rodičia ho da-
li vyučiť k istému obuvníkovi. On si
zaumienil, že vstúpi do rádu sv.
Františka. Neprijali ho, keďže ako anal-
fabet sa nemohol stať kňazom. V au-
guste 1620 ho prijali za brata laika
kapucíni. V marci 1621 ho pre nes-
chopnosť prepustili. Napokon ho pri-
jali do františkánskeho kláštora v Grot-
telle. Vďaka vytrvalosti sa naučil ob-
stojne čítať a písať. Dňa 18. 3. 1628
ho vysvätili za kňaza.

Od malička žil v úzkom spojení
s Bohom. Jeho ustavičnú modlitbu
sprevádzali extázy. Dňa 4. 10. 1630
sa v kláštornom kostole vzniesol nad
zem. O jeho návštevách v kláštoroch,
kam ho poslali predstavení, možno
povedať: „33-ročný človek ako Kristus
priťahuje zástupy a zázraky sa obnovujú
na každom kroku“.

Inkvizičný súd očistil Jozefa od ob-
vinení a určili mu kláštor v Assisi,
kde žil 14 rokov akoby vo vyhnanstve.
Potom ho ukrývali ešte v troch kláš-
toroch. Jozefovo vyhnanstvo sa skon-
čilo, keď pápež Alexander II. 12. 6.
1656 rozhodol, aby sa Jozef vrátil
medzi svojich spolubratov. Do Osima
(Ancora) prišiel 9. 7. 1656. To bola jeho
posledná pozemská púť. Dňa 17. 9.
prijal pomazanie chorých a na druhý
deň posledný raz vydýchol. Pápež
Klement XIII. ho 16. 7. 1767 vyhlásil
za svätého. Je patrónom študentov
a kresťanských letcov.         – rm –

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Radovan Veselý a Silvia Fragnerová
Marek Moroz a Eva Gašparová
Jozef Sopata a Janeta Vasiľová
Mário Alexík a Eva Rohaľová
Ján Guman a Martina Baková

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

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu 9. 9. sviatosť krstu
prijali Nikolas Farkaš a
Zuzana Vidová. Vítame ich v

našom spoločenstve. Nech sú ro-
dičom na radosť a svetu na osoh.

V sobotu, 8. 9., si sviatosť
manželstva vyslúžili Pavol
Béreš a Andrea Čumitová,
Pierre Henry Guillot a Mariana
Slovinková, Ľuboš Dálnoki a Martina
Zacharová. Na spoločnej ceste živo-
tom im prajeme veľa Božieho pože-
hnania.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


