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EVIEME, KEDY SVITNE Pánov
deň. Dovtedy je čas práce, ver-
nej služby. Byť verným zna-

mená pracovať s darmi, ktoré máme,
touto prácou rásť a dozrievať.

Každý človek musí ísť svojou
vlastnou cestou, splniť svoje vlastné
úlohy. O nejakej zásluhe sa nehovo-
rí. Boh však dáva odmenu, lebo je
dobrý a odmenou je on sám, jeho
spoločenstvo. Boh dáva každému od-
menu, nie podľa jeho zásluh, ale
podľa toho, čo je schopný prijať. Aj
v eucharistickej hostine všetci prijí-
majú živý chlieb, ale nakoľko je pre
niekoho živý, to určuje miera jeho
viery a lásky.

Deň, keď to človek najmenej oča-
káva, príde Syn človeka, aby súdil.
Boli vo svete takí, ktorým sa zdalo,
že sú bezpeční, že už všetko získali,
že si už zabezpečili príjemný život, že
ich pokoj nemôže nič narušiť… A
v tom všetkom ich prekvapila smrť.

Keby títo mohli hovoriť, určite by po-
tvrdili, že v okamihu smrti nepomôžu
vedomosti, bohatstvá, dôstojnosť, ús-
pech u ľudí, sviežosť a krása tela…

Ježiš nám pre túto dobu a túto si-
tuáciu zanechal svoje dary: svoju
spásu, svoje slovo, svoje sviatosti a
hlavne vrcholný dar – Ducha Sväté-
ho. Ale nezanechal nám len dary.
Dal nám i úlohu: pokračovať v jeho
diele, v šírení evanjelia práve silou
jeho darov. Výstraha, ukázaná na po-
stave tretieho služobníka, by nemala
byť žiadnym kresťanom nepovšimnu-
tá. Nejde predsa len o to, čo nerobím
– či nedopúšťam sa hriechov – ale
ide o to, či robím to, čo robiť mám, čo
vyplýva z Božích darov, ktoré sú mi
zverené.

Každý kresťan Božími darmi vyba-
vený je! A je predovšetkým na jeho
zodpovednosti, či a ako tieto dary vy-
užije.  – jg –

Ú PLODMI BOŽSKEJ čnosti
lásky (Mt 5,43; Lk 6, 31), ktorá
umožňuje človeku starať sa o
duševné blaho svojho blížneho –

konkrétne: hriešnikov napomínať, ne-
vedomých učiť; pochybujúcim dobre ra-
diť, zarmútených tešiť; krivdy trpezlivo
znášať; ubližujúcim odpúšťať a za živých
i mŕtvych sa modliť. Skutky milosrden-
stva sú dobročinné skutky, ktorými
pomáhame svojmu blížnemu v jeho te-
lesných a duchovných potrebách. Pou-
čovať, radiť, potešovať sú skutky du-
chovného milosrdenstva, takisto ako
odpúšťať a trpezlivo znášať (KKC 2447).

„Ovocím lásky je radosť, pokoj a milo-
srdenstvo. Láska vyžaduje dobročinnosť
a bratské napomínanie; je dobrotivá, vz-
budzuje vzájomnosť, je vždy nezištná a
štedrá; je priateľstvom a spoločenstvom“
(KKC 1829). „Zavŕšením všetkých na-
šich činov je láska. Tam je cieľ: kvôli
nemu bežíme; k nemu bežíme; keď ho
dosiahneme, nájdeme odpočinok” (Sv.
Augustín). Boh učí človeka a vychováva
ho, že sa má zľutovať nad blížnym, lebo
aj Boh sa zľutuje nad človekom: „Človek
sa vie zľutovať nad svojím blížnym: no
Božie milosrdenstvo je pre všetkých
ľudí. Ten, ktorý má také milosrdenstvo,
poučuje a vodí ako pastier svoje stádo“
(Sir 18, 12-13).

V Starom i Novom Zákone sa odpus-
tenie vyžaduje ako skutok milosrdenstva
– Sir 28, 2-7; Mt 6, 14; 18, 35; 25, 31-
46; Učiteľ múdrosti Ben Sira uvažoval
takto: „Odpusť svojmu blížnemu, ak ti
uškodil, lebo aj tebe odpustia viny, ak o
to prosíš. Ak človek prechováva hnev
proti blížnemu, akože si potom od Boha
žiada uzdravenie? Pre človeka sebe po-
dobného nemá milosrdenstva, a orodo-
val by za svoje hriechy?“ Ako Siracho-
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vec, aj Ježiš učí, že Boh
nemôže odpustiť tomu,
kto sám neodpúšťa a že je
potrebné odpustiť bratovi,
ak chceme prosiť o odpuste-
nie u Boha. Podobenstvo o ne-
milosrdnom dĺžnikovi túto pravdu potvr-
dzuje. Aby sme nezabudli na túto našu
povinnosť, Kristus nám ukladá opakovať
si túto pravdu každý deň v Otčenáši.
Ježiš ide ďalej a dáva za vzor milosrden-
stva Boha, ktorý je Otcom a všetky deti
ho majú nasledovať. Odpustenie nie je
len predbežnou podmienkou nového ži-
vota, je jedným z jeho podstatných prv-
kov, prostredníctvom čoho kresťan pre-
máha zlo dobrom.

Milosrdenstvo tak získava eschato-
logický tón a význam. Sme a zostaneme
pred Bohom vždy hriešnikmi, a práve
pri poslednom súde budeme potrebovať
jeho miernu vľúdnosť a milosrdenstvo.

Základná situácia človeka – vnútorná
i vonkajšia – je núdza vôbec a predo-
všetkým núdza prameniaca z hriechu,
preto pomoc potrebuje každý. Naša
ochota pomáhať, naša bezmedzná vôľa
k zmiereniu (Mt 18, 21n) je predpokla-
dom toho, aby sa Boh rozhodol pre nás.

Boh sa už pre nás v zásade rozhodol
(Rim 5, 8n; 5, 18) od chvíle, kedy svo-
jou zmiernou smrťou za nás „podstúpil
súd“ Ježiš. Na neho musíme hľadieť (Jn
19, 37), živá viera v tento čin lásky
z nás robí ľudí „spravodlivými“ pred Bo-
hom. O toto zmilovanie Božie pre nás
volá cirkev v svojej liturgii (omša, svia-
tosť zmierenia atd.) K tomuto milosrden-
stvu volá slabého i hriešnika; kto sa dá
milosrdenstvom obdarovať, kto v bezpod-
mienečnej dôvere verí, ten je už spase-
ný (Jn 3,15-18; 5,24).

Na záver poprosme Boha spolu so sv.
Tomášom Akvinským: „Daj, aby som
blížneho napomínal s láskou a bez vypí-
navosti a bol mu na pomoci slovom
i príkladom bez pretvárky.“

– bl –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
18. 11.

Výr.posv.bazilík sv. Petra a
sv.Pavla 6.45

Zjv 1,1-4;2,1-5a; Ž 1; Lk 18,35-43 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života. 17.00 + príprava birmovanci

Ut
19. 11.

Zjv 3,1-6.14-22; Ž 15; Lk 19,1-10 6.45

Kto zvíťazí, toho posadím vedľa seba
na mojom tróne.

11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

St
20. 11.

Zjv 4,1-11; Ž 150; Lk 19,11-28 6.45

Svätý, svätý, svätý je Boh,
Pán Boh všemohúci.

11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Št
21. 11.

Obetovanie Panny Márie 6.45
Zjv 5,1-10; Ž 149; Lk 19,41-44 11.30 kňazské rekolekcie

Urobil si z nás kráľovstvo a kňazov pre nášho
Boha. 18.00

Pi
22. 11.

Sv. Cecílie, pn. mč. 6.45
Zjv 10,8-11; Ž 119,14n; Lk 19,45-48 11.30 + začiatok adorácie

Mojim ústam sú sladšie ako med tvoje
výroky. 18.00 + záver adorácie

So
23. 11.

Sv. Klementa I., pp. mč. 6.40 8.30 príprava birmovanci

Zjv 11,4-12; Ž 144; Lk 20,27-40 9.30 príprava birmovanci

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. 18.00

Ne
24. 11.

34. nedeľa v období cez rok
KRISTA KRÁĽA

7.30
9.00

10.30
15.00 pobožnosť

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 A. Zapotoková D. Gajdošová J. Karniš J. Kucharčík
2. čítanie H. Magurová B. Šimková N. Tomková M. Žiaranová

prosby M. Čierna J. Hudáček M. Sakáčová I. Farkašová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 24. 11. 2002

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00 – Ústav Ut, Št, So, Ne o 11.00
Kasárne Ne o 11.00
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Vo Vojčiciach v nedeľu 24. 11. bude o 14.00 hod. pobožnosť.

SSS

19. NOVEMBER – SV. ODO
(880?–942)

YTIER ABBO a jeho manželka
Hildegarda žili šťastne, ale ne-
mali žiadneho potomka. Prosili

Boha, aby im doprial túžobne žiada-
ného syna. Boh ich modlitby vyslyšal
a okolo r. 880 sa im narodil syn a pri
krste mu dali meno Odo. Zbožný otec
sa postaral o výchovu syna a neskôr
ho zveril do výchovy istému kňazovi
svätého života. Neskôr ho poslali na
dvor vojvodu Viliama z Akvitánie, aby
si osvojil rytierske čnosti a správa-
nie. Tu si Odo obľúbil rytierske hry a
poľovnícke zábavy. Ochorel, ale lieče-
nie nepomáhalo. Otec mu prezradil,
že pri narodení ho zasvätil sv. Mar-
tinovi. Odo v nádeji a dôvere, že sa
uzdraví, zložil sľub, že celý život za-
svätí službe sv. Martinovi. A skutoč-
ne bolesti prestali a uzdravil sa.

Stal sa klerikom u sv. Martina
v Tours. Tam pokračoval v štúdiách,
ktoré zavŕšil v Paríži. Keď sa vrátil
z Paríža do Tours, stal sa kanonikom
pri katedrále sv. Martina a žil veľmi
prísne. Napísal krásne duchovné spi-
sy. Na počesť sv. Martina zložil 12 an-
tifón a 4 hymny.Býval v osamelej iz-
bičke a v nej zachovával prísne pred-
pisy benediktínskej rehole.

Neskôr vstúpil do kláštora v Bau-
me-les-Messiers, ktorý bol živým ob-
razom rehole sv. Benedikta. Berno,
opát kláštora, mu hneď zveril správu
kláštornej školy. Asi r. 909 dal Oda
vysvätiť za kňaza. Po smrti Berna v r.
927 za opáta zvolili Oda. Ten zaviedol
ešte prísnejší poriadok. Niektorí mní-
si sa mu nechceli podrobiť, a preto sa
Odo utiahol do kláštora v Cluny, kde
dokončil kláštornú budovu a vystaval
chrám. Pod vedením opáta Oda sa kláš-
tor v Cluny stal najslávnejším v celej
západnej Európe. Oda označovali za
„reformátora kláštorov a obnoviteľa
posvätných rehoľných pravidiel“.

Na pozvanie pápežov Jána XI.,
Leva VII. a Štefana VIII. bol aj v Rí-
me. Pri poslednej návšteve Ríma v r.
942 ochorel. Vrátil sa však do Cluny
a odtiaľ sa vybral do mesta Tours,
kde aj 18. 11. 942 zomrel. Pochovali
ho v kostole sv. Juliána v Tours.

– rm –

Desať prikázaní
- Nebudeš mať iných Bohov aby som sa

im klaňal.
- Spomni aby si deň sviatostný svetil.
- Ani nepožiadaš manželku blížneho

svojho ani ničoho čo jeho je.
- Nepožiadaš manželku blížneho svojho

ani majetku ani nič čo jeho je.
- Spomni si aby si deň sviatosti svetil.
- Nepokradneš manželku blížneho

svojho.
- Ani nepokradneš majetok blížneho

svojho a ani ničoho čo jeho je.
- Nepreriekneš majetku blížneho svojho

ani ničoho čo jeho je.
- Nepreriekneš aby si deň sviatočný

svietil.
- Nepreriekneš manželku blížneho

svojho.
- Nevezmeš manželku blížneho svojho.

Správna odpoveď:
Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať
okrem mňa iných bohov, ktorým by si
sa klaňal. – Nevezmeš Božie meno na-
darmo. – Pamätaj, že máš svätiť svia-
točné dni. – Cti svojho otca a svoju mat-
ku. – Nezabiješ. – Nezosmilníš. – Nepo-
kradneš. – Nebudeš krivo svedčiť proti
svojmu blížnemu. – Nebudeš žiadostivo
túžiť po manželke svojho blížneho. –
Nebudeš túžiť po majetku svojho blíž-
neho.

„MÚDROSTI“ Z NAŠICH RADOV

OZNAMY
1. Vo štvrtok 21.11. sa uskutočnia

kňazské rekolekcie.
2. V piatok 22.11. bude deň celodie-

céznej poklony – v Trebišove aj vo
Vojčiciach.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


