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U

IRKEV DNES NIE JE, tak ako
kedysi, štátnou Cirkvou alebo
štátnym náboženstvom, nemô-

že sa spoliehať na nijakú inú moc a
záruku, ale len na silu svojho pove-
renia. Nachádza sa vo svete, ktorý
sa stále viac zbavuje kresťanskej
minulosti a jeho prejavy a spôsob ži-
vota sú zosvetšťované. Vraciame sa
do obdobia kresťanských začiatkov.
V tejto hodine Cirkvi, a je to hodina
straty a zisku, udrela hodina kres-
ťanského svedomia.

Človeka charakterizuje nedôsled-
nosť. Nie, vôbec nejde o hriešnikov,
jednoducho ide o nedôslednosť ľudí
náboženských, ľudí, ktorí sa usilujú
žiť duchovne. Výsledkom ich nedô-
slednosti je zakrpatený náboženský
život.

Dôvodov môže byť viacero, predo-
všetkým však málo prežívané Božie
povolanie: „Opásal som ťa, hoci si
ma nepoznal…“, zavolal som ťa po
mene, hoci si ma nepoznal. Nedosta-
točná znalosť náboženského života.

Nesprávne chápa-
nie nábožnosti –
celé hodiny strá-
vené v kostole, dá-
vanie mnohých

sľubov a zároveň s tým ohováranie a
osočovanie druhých, vyznávanie viery
slovami, ale súčasne jej popieranie
skutkami…

Preto je nevyhnutné zreteľnejšie
si uvedomiť svoje povolanie, poriad-
ne premyslieť to, na čo som stvore-
ný. Príklad svojho povolania nachá-
dzam v Ježišovi Kristovi a v jeho
slovách jasne poznávam vyznačenú
cestu k Otcovi. Musím čo najlepšie
poznať, čo odo mňa očakáva môj
Otec, aby mi nemusel robiť výčitku –
„nepoznal si ma“. – jg –

EBREJSKÝ SLOVNÍK obsahuje
niekoľko výrazov na označenie
chudobných: raš (núdzny), dal

(chudobný), ebjon (žobrajúci, nenasýte-
ný), ani, anav (pl. anavím;) pokorený,
strápený). Je zaujímavé, že v týchto
textoch nájdeme také názory na chu-
dobu, v ktorých sa ona považuje za Boží
trest, resp. bohatstvo sa považuje za
prejav Božieho požehnania a jeho priaz-
ne (Jób 1, 10; Ž 1, 3). Jedným dychom
však tieto starozákonné texty hovoria aj
o chudobe ako o postavení, ktoré si
zasluhuje úctu. Osobitne sa spomína
taká chudoba, ktorá vzniká v dôsledku
chamtivosti, násilia, zotročovania a
iných zvráteností zo strany mocných.
Je tu množstvo tém v celom Starom
zákone. Tu sa potom vytvára priestor
pre rozvinutie mnohých tém a pohľa-
dov na tematiku chudoby a chudob-
ných. Ich spoločným prvkom je pouka-
zovanie na to, že Boh sa zastane chu-
dobných a bude ich obrancom (Iz 11, 4;
Prís 22, 22-23), Boh vyslyší ich vola-
nie (Ž 86, 1-2.5). K chudobným sa
pridružujú aj prenasledovaní, sužovaní
a nešťastní. O všetkých sa stará Pán a
on je ich obhajcom (Kaz 3, 15b). Takto
pojem materiálne chudobného človeka
nadobúda obsah Božieho priateľa; toho,
kto dôveruje Bohu, je ponížený, dobrý,
má pred Bohom bázeň, je voči nemu
otvorený…

Vo Svätom písme jestvuje množstvo
textov, ktoré to potvrdzujú (Ž 3,7; 12;
13; Sof 3, 9-20…) Všetky tieto vzťahy
možno označiť výrazom „chudobní Boha
JHVH “.

V gréckom texte Starého zákona sa
na označenie teologického pojmu naj-
častejšie používajú výrazy ptochos a

prays. Božie zjavenie vo
svojej novozákonnej fáze
sa opiera predovšetkým o
túto kategóriu ľudí, ba
možno povedať, že až vstu-
puje do tejto kategórie. Chudob-
ní sú privilegovanými dedičmi Božieho
kráľovstva. Ježiš sa vo svojom ohlasova-
ní orientuje najmä na chudobných ľudí;
im ohlasuje prvé blahoslavenstvo (Mt 5,
3; Lk 6, 20). Aj sám Ježiš žil v chu-
dobnej rodine (por. Lk 2, 24) a po celý
život bol chudobný (por. Lk 2, 7; 9, 58).
V Písme je množstvo príkladov, kde Je-
žiš vystupuje s postojom teologickej chu-
doby: je tichý a pokorný srdcom (por. Mt
11, 29), je pokorným Kráľom (por. Mt
21, 5), pokorne a v dôvere v Otcovu vôľu
prijíma kríž a umučenie (por. Mt 26,
39.42; Lk 22, 42; 23, 34. 46)

Z Ježišovho príkladu a z jeho učenia
o chudobe čerpajú inšpiráciu jeho na-
sledovníci všetkých čias. Ide o teolo-
gickú chudobu, čo označuje tých, ktorí
majú dušu chudobných, čiže ktorí sú
otvorení pre Božie vedenie, ktorí ne-
majú pocit dokonalosti a sebestačnosti
farizeja, ale poníženosť mýtnika. Tieto
postoje však nijako nemôžu byť odtrh-
nuté od materiálnej chudoby a mate-
riálna chudoba zas nie je samospasiteľ-
ná, ale musí byť preniknutá dôverou
v Boha a v jeho Prozreteľnosť.

Jedným z najvzácnejších príkladov
chudoby sa stal Apoštol národov sv.
Pavol, ktorý sa na začiatku svojej cesty
kresťana pýta s postojom chudobného:
„Čo mám robiť, Pane?“ (Sk 22, 10).
Neskôr kresťanom do Filíp napísal:
„Viem žiť skromne a viem aj oplývať…
všetko môžem v tom, ktorý ma posilňu-
je“ (Flp 4, 12-13). Kresťanom do Ko-
rintu dáva návod teologickej chudoby,
keď hovorí o milosti „…nášho Pána Je-
žiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa
pre vás chudobný, aby ste sa vy jeho
chudobou obohatili“ (2 Kor 8, 9).  – bl –
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
21. 10.

6.45
Ef 2,1-10; Ž 100; Lk 12,13-21 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

Pán je náš Stvoriteľ a jemu patríme. 17.00 + príprava birmovanci

Ut
22. 10.

Ef 2,12-22; Ž 85; Lk 12,35-38 6.45

Pán Boh ohlási pokoj svojmu ľudu
a svojim svätým.

11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

St
23. 10.

Sv. Jána Kapistránskeho, kň. 6.45
Ef 3,2-12; (Ž) Iz 12,2-6; Lk 12,39-48 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

Čerpajme vodu s radosťou z prameňov
spásy. 17.00 + príprava birmovanci

Št
25. 10.

Sv. Antona Márie Clareta, bs. 6.45
Ef 3,14-21; Ž 33; Lk 12,49-53 11.30

Milosti Pánovej plná je zem. 18.00

Pi
26. 10.

6.45
Ef 4,1-6; Ž 24; Lk 12,54-59 11.30

Tvoju tvár, Pane, s úprimným srdcom
hľadáme. 18.00

So
27. 10.

Ef 4,1-6; Ž 24; Lk 12,54-59 6.40 9.00 príprava birmovanci

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 18.00

Ne
28. 10. 30. nedeľa v období cez rok

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 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna J. Hudáček K. Kassayová I. Farkašová
2. čítanie A. Zapotoková D. Gajdošová J. Karniš J. Kucharčík

prosby H. Magurová B. Šimková D. Kassay M. Žiaranová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 27. 10. 2002

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00 Ústav Ut, Št, So, Ne o 11.00
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Vo Vojčiciach v nedeľu 27. 10. budú o 14.00 hod. vešpery.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 12. 10. sviatosť krs-
tu prijal Patrik Brhlík. Víta-
me ho v našom spoločenstve.

Nech je rodičom na radosť a svetu
na osoh.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Daniel Neckár a Ingrid Majorošová
Ladislav Burda a Andrea Vargová

Radoslav Harvan a Katarína Meszárošová
Michal Dolinič a Mária Morozová

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

ohlásiť to na farskom úrade.

Verím v Boha…
…ktorý sa počas ducha svätého, na-
rodil sa vzmárie Panny, ktorý sa počal
z ducha Márie, bol pochovaný v svätej
podstate s otcom. Verím v Ducha svä-
tého, svätú cirkev všeobecnú, spolo-
čenstvo svätých v odpustenie tela,
z hora príde súdiť živých i mŕtvych,
ktorý sa počal s Márie Panny, sedel po
pravici svetej matky. Trpel za vlády
bez Krista…

Správna odpoveď:

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvo-
riteľa neba i zeme, — i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána, —
ktorý sa počal z Ducha Svätého, naro-
dil sa z Márie Panny, — trpel za vlády
Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a
bol pochovaný; — zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych, — vstúpil
na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca
všemohúceho. — Odtiaľ príde súdiť ži-
vých i mŕtvych. — Verím v Ducha Svä-
tého, v svätú Cirkev katolícku, v spolo-
čenstvo svätých, — v odpustenie hrie-
chov, vo vzkriesenie tela a v život
večný. — Amen.

OL NAJVÄČŠOU POSTAVOU
Cirkvi v Španielsku v 19. sto-
ročí. Narodil sa 23. 12. 1807

v Sallente blízko Barcelony ako piaty
z desiatich detí. Musel pomáhať do-
ma v tkáčskom podniku, ale on túžil
výlučne slúžiť Bohu.

V r. 1835 bol vysvätený za kňaza.
Odišiel do Ríma. Vykonal si exercície
u jezuitov a tam vstúpil do ich rádu.
Bolesti v nohe ho donútili vrátiť sa
do Španielska, kde pôsobil ako ľudo-
vý misionár. Už v r. 1842 mal schop-
nosť spoznať, kto je v stave smrteľ-
ného hriechu. Uzdravoval chorých
a mal dar proroctva.

Napísal vyše 200 kníh. Katalánsko
opäť obrátil na katolícku vieru. Po-
dobný úspech mal aj na Kanárskych
ostrovoch. Dňa 16. 7. 1849 založil
misijnú spoločnosť Synov Nepoškvr-
neného Srdca Panny Márie.

V r. 1850 ho vymenovali za arcibis-
kupa do Santiaga na Kube. Usiloval
sa o mravnú obnovu spoločnosti. Mal
aj veľa nepriateľov a bolo naň veľa
vražedných útokov. Jeden muž mu
celkom prerezal kanály slinnej žľazy.
Operácia nepomohla, ale po odporú-
čaní sa do rúk najsvätejšej Panny,
vyzdravel. Dvihla sa proti nemu vlna
odporu. Na žiadosť kráľovnej sa vrá-
til do Španielska. Prijal úrad na dvo-
re, kde zmenil mravy. Tu mal dosť
času na apoštolát. Po vypuknutí re-
volúcie v Španielsku v r. 1868 odišiel
s kráľovskou rodinou do Francúzska.
Neskôr odišiel do Ríma, kde žil, ká-
zal, písal. Keď ochorel, vrátil sa do
Francúzska, kde 24. 10. 1870 zomrel.

Na jeho hrob vyryli tieto slová:
„Miloval som spravodlivosť a nenávidel
som neprávosť, preto umieram vo vyh-
nanstve.” Jeho pozostatky sú uložené
v kostole materského domu jeho kon-
gregácie vo Vich (Barcelona).     – rm –

24. OKTÓBER – SV. ANTON
MÁRIA CLARET (1807 – 1870)

„MÚDROSTI“ Z NAŠICH RADOV SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


