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„…kedy to bude a aké bude znamenie
tvojho príchodu a konci sveta?“ Na túto
otázku Ježiš odpovedá v závere svo-
jej reči naliehavým napomenutím k
bdelosti. Bedliaci ľudia sa tu považu-
jú za múdrych, spiaci za hlúpych či
nerozumných. V podobenstve o de-
siatich pannách zaspia síce aj tie
múdre, pretože Pánov príchod sa od-
ďaľuje. I pre jedny, i pre druhé pri-
chádza náhle a neočakávane. Ale
kým nerozumné sú tu s prázdnymi
lampami bez oleja a s prázdnymi ru-
kami, múdre majú svoje lampy na-
plnené olejom: ony počuli evanjelium
a žili podľa neho, sú pripravené! Ne-
rozumným nič neosoží volať s prázd-
nym srdcom Kyrie
(Pane, Pane).

Rozumné panny
mi dal Boh ako prík-
lad, v ňom je zjavená
Božia múdrosť a zís-
kajú ju tí, čo ju hľa-
dajú. Tí, čo sú jej
hodni, budú ňou na-
plnení. Múdrosťou,
ktorá dáva človeku
bezpečie, je Kristus,
ktorý bol ukrižovaný a
vstal z mŕtvych. – jg –

(Mt 25, 13)
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Ú OVOCÍM BOŽSKEJ čnosti
lásky. V Katechizme sa uvádzajú
tieto konkrétne skutky telesné-
ho milosrdenstva: hladných kŕ-

miť, smädných napájať, pocestných sa ujať,
nahých odievať, nemocných navštevovať,
väzňov vykupovať a mŕtvych pochovávať.

Evanjelista Matúš nám tieto skutky
uvádza v súvislosti s posledným súdom:
„Až príde Syn človeka vo svojej sláve a
s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej
slávy… Potom Kráľ povie tým, čo budú po
jeho pravici: »Poďte, požehnaní môjho Otca,
zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pri-
pravené od stvorenia sveta. Lebo som bol
hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný
a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili
ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol
som chorý a navštívili ste ma; bol som vo
väzení a prišli ste ku mne…« Čokoľvek ste
urobili jednému z týchto mojich najmenších
bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 31...)

Tóbi v Starom zákone dáva rady svoj-
mu synovi pričom zvlášť zdôrazňuje
skutky milosrdenstva: „Svoj majetok pou-
žívaj, syn môj, na skutky milosrdenstva!
Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudob-
ného, aby sa neodvrátila Božia tvár od te-
ba! Konaj skutky milosrdenstva, syn môj,
podľa toho, koľko máš! Ak máš veľa, dávaj
z toho viac; ak máš málo, neboj sa konať
dobro z mála! Tak si pripravíš poklad na
deň núdze. Veď milosrdenstvo oslobodzuje
od smrti a chráni pred cestou do temnôt.
Ten kto koná skutky milosrdenstva, pri-
náša Najvyššiemu dar, ktorý sa mu ľúbi“
(Tob 4, 5-11).

Krásny príklad telesného milosrden-
stva nám zanechal Ježiš v príbehu o mi-
losrdnom Samaritánovi (viď Lk 10, 25-
37). Akýsi neznámy muž bol na nebez-
pečnej a pustej ceste z Jeruzalema do
Jericha prepadnutý lupičmi, okradnutý,

zbitý a polomŕtvy zane-
chaný na horúcom slnku.
Okolo šiel židovský kňaz,
ale nezastavil sa pri ňom,
podobne levita. Až tretí oko-
loidúci Samaritán – nepriateľ Ži-
dov – prejaví milosrdenstvo voči protiv-
níkovi. Kňaz a levita sa vyhli dotyku
s prepadnutým a dokázali svoju neschop-
nosť prejavu milosrdnej lásky, zatiaľ čo
Samaritán, ktorým Židia pohŕdali ako
pohanom, uskutočnil lásku požadovanú
Bohom. Proti reprezentantom židovské-
ho chrámového kultu s ich neschopnos-
ťou ľudsky sa prejaviť je postavený zás-
tupca pohanstva vo svojej solidarite
s blížnym. Ježišova otázka – kto z tých
troch sa prejavil ako blížny – sa netýka
toho, kto pomoc potrebuje pomoc, ale
toho, kto ju poskytuje. Uskutočňovaním
lásky a milosrdenstva sa veriaci stáva
„blížnym“ konkrétnych trpiacich ľudí
v nepredvídateľných situáciách.

Možno si niekedy položíme otázku:
Máme i s hriešnikmi hrubého zrna, zlo-
myseľnými násilníkmi a posmievačnými
rúhačmi jednať ako s blížnymi a milovať
ich, spolu so všetkými ostatnými, ako
seba? Alebo smieme pod pojmom „blíž-
ny“ rozumieť človeka vo svojej rodine,
na ulici, v kostole, a maximálne ešte
človeka tej istej rasy a národnosti, ale
viac už milovať nemusíme? Smieme po-
važovať politických a národných nepria-
teľov za nepriateľov a prestať s nimi jed-
nať ako s blížnymi? Odpoveď nám dáva
Ježiš v príbehu o Samaritánovi. Ak sa
kresťan stretne so svojím najhorším ná-
boženským nepriateľom, ktorý ním po-
hŕda a možno ho i prenasleduje, a teraz
sa nachádza v situácii, keď potrebuje
pomoc, musí prekonať vnútorný odpor
a jednať s týmto „nepriateľom“ ako
s blížnym, musí ho milovať ako sám se-
ba. Nech nás sprevádzajú v našich
skutkoch Ježišove slová ktoré povedal
znalcovi zákona: „Choď a rob aj ty po-
dobne.“ – bl –

SKUTKY TELESNÉHOSKUTKY TELESNÉHOSKUTKY TELESNÉHOSKUTKY TELESNÉHOSKUTKY TELESNÉHO
MILOSRDENSTVMILOSRDENSTVMILOSRDENSTVMILOSRDENSTVMILOSRDENSTVAAAAA
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„ČAKAŤ NA BOHA“ znamená
čakať na stretnutie, ktoré
je zmyslom nášho života a

zmyslom dejín. Pre kresťana to zna-
mená čakať na Krista. Príde na konci
dní a prichádza každý deň. Prichádza,
keď to ani nečakáme a prichádza ta-
kým spôsobom, ktorý určuje on sám.

Stretáme sa s Kristom na spoloč-
ných bohoslužbách. Ako svätý Boží
ľud počúvame jeho slovo a prijímame
sviatosť. Voláme: „Kyrie, eleison! Pa-
ne, zmiluj sa!“ Voláme k Pánovi, ktorý
je uprostred nás a ktorý sa s nami
stretáva v priebehu dňa a týždňa
mnohorakým spôsobom.

V tomto evanjeliu nie je reč o pan-
nách-družičkách, ale o nebeskom krá-
ľovstve a bdelosti. Vo väčšej súvis-
losti tu ide o učenie o konci sveta,
súde a zavŕšení. Učeníci sa pýtali:



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
11. 11.

Sv. Martina z Tours, bs. 6.45
Tit 1,1-9; Ž 24; Lk 17,1-6 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

Tvoju tvár, Pane s úprimným srdcom
hľadáme. 17.00 + príprava birmovanci

Ut
12. 11.

Sv. Jozafáta, bs. mč. 6.45
Tit 2,1-8.11-14; Ž 37; Lk 17,7-10 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia. 17.00 + príprava birmovanci

St
13. 11.

6.45
Tit 3,1-7; Ž 23; Lk 17,11-19 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 17.00 + príprava birmovanci

Št
14. 11.

Flm 7-20; Ž 146; Lk 17,20-25 6.45

Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána,
svojho Boha.

11.30 + začiatok adorácie

18.00 + záver adorácie

Pi
15. 11.

Sv. Alberta Veľkého, bs. uč. 6.45
2 Jn 4-9; Ž 119,1-18; Lk 17,26-37 11.30

Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. 18.00 17.00 krížová cesta

So
16. 11.

Sv. Margity Škótskej, sv. Gertrúdy 6.40 8.30 príprava birmovanci

3 Jn 5-8; Ž 112; Lk 18,1-8 9.30 príprava birmovanci

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. 18.00

Ne
17. 11. 33. 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 K. Balintová R. Černáková N. Tomková B. Dinisová
2. čítanie Ľ. Bajus M. Ruttkayová M. Sakáčová M. Švagrovská

prosby J. Galgan P. Urban A. Potocká

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 17. 11. 2002
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13. NOVEMBER – SV. STANISLAV
KOSTKA (1550-1568)

ARODIL SA NA RODINNOM
zámku Rostkove v Mazovskom
poľskom kniežatstve ako piate

dieťa zámožných rodičov. Od malička
bol veselý a živý chlapec, ale pri hre
a zábave poznal hranicu. Duševný
odpor voči všetkému nečistému ho
privádzal až do bezvedomia. Bola to
mimoriadna milosť od Boha.

V r. 1564 odišiel Stanislav s bra-
tom Pavlom na štúdia do Viedne.
Brat Pavol žil po pansky, no Stanis-
lav sa pozeral na svet inakšie. Pre
jeho nábožný život ho každý prena-
sledoval. Veľké telesné i duševné vy-
pätie a útrapy od brata a vychovávate-
ľa mu podlomili telesné sily a ochorel
na smrť. Lekári mu už nedávali ná-
dej. V noci sa mu zjavila Panna Má-
ria a do rána sa uzdravil. Chcel vstú-
piť do jezuitského rádu, a preto 150
hodín pešo putoval do mesta Dillin-
gen v Nemecku k provinciálovi rádu.
V skúške obstál a v r. 1567 ho poslali
do Ríma do noviciátu. Ovzdušie novi-
ciátu u jezuitov i spolubratia mu po-
máhali, aby sa mohol nerušene od-
dávať všetkému, čo ho zbližovalo s
najsvätejšou Pannou. Dňa 1. 8. 1568
Peter Kanízius prednášal v Ríme svo-
jim spolubratom o príprave na smrť.
Vnútorný hlas hovoril Stanislavovi,
že septembra už nedožije. Dňa 10. 8.
dostal horúčku a vtedy povedal: „Táto
choroba je moja posledná. Nech sa sta-
ne Božia vôľa!“ 14. augusta stratil ve-
domie. Asi hodinku pred smrťou prí-
tomným oznámil, že prichádza chvíľa
odchodu. Vyhoveli mu. Položili ho na
zem, tvár sa mu vyjasnila a spokojne
vypustil dušu. Bolo to 15. 8. 1568.
Jeho telo pochovali v jezuitskom chrá-
me sv. Ondreja v Ríme. Pápež Ján
XXIII. ho v r. 1962 vyhlásil za patróna
Poľska. Jeho životným heslom bolo:
„Narodil som sa pre väčšie veci.“  – rm –

Päť cirkevných prikázaní
- V prikázané dni plniť pokánia.
- Prijať aspoň raz v roku sviatosť zmierenia

a ísť raz v týždni na svätú omšu.
- Konať skutky kajúcnosti na prvý piatok a

popolcovú stredu.
- Pred sviatkom manželstva prijať sviatosť

birmovania.
- Aspoň raz konať skutky kajúcnosti a pri-

jať Oltárnu sviatosť.
- Zachovávať cirkevné ustanovizne.
- Ustanoviť cirkevné dni pokánia.
- Poskytovať cirkevné ustanovizne.
- Chorých ošetrovať alebo uzdravovať.
- Aspoň raz v mesiaci sa vyspovedať a pri-

jať sviatosť oltárnu.
- Podporovať svätú cirkev.
- Aspoň raz v roku a vo Veľkonočnom ob-

dobí prijať sviatosť oltárnu.
- Nepožiadaš blížneho o sviatosť manžel-

stva.
- Aspoň raz v roku sa zúčastniť na celej

svätej omši a prijať sviatosť oltárnu.
- Každú nedeľu a popolcovú stredu zú-
častniť sa na celej svätej omši.

Správna odpoveď:
Svätiť prikázané sviatky. – V nedeľu a
v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej
svätej omši. – Konať skutky kajúcnosti
každy piatok a na Popolcovú stredu. –
Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať
Oltárnu sviatosť. – Podporovať cirkevné
ustanovizne.

„MÚDROSTI“ Z NAŠICH RADOV

Sväté omše – kaplnky
    Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.15           Kasárne   Ne o 11.00
    Ústav Ut, Št, So o 11.00

OZNAM
Stretnutie kresťanských dôchod-
cov bude v stredu 13.11.2002 o 14.
hod. v klube dôchodcov na Kapu-
šianskej ulici.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 26. 10. si sviatosť man-

želstva vyslúžili Ladislav Burda a
Andrea Vargová, Radoslav Harvan a
Katarína Meszárošová. Na spoločnej
ceste životom im prajeme veľa Bo-
žieho požehnania.

V nedeľu 27. 10. sviatosť krstu
prijal Radovan Patvarický. Nech je
rodičom na radosť a svetu na osoh.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


