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EĎ SA NA NÁS POZRIE dobrý
a múdry človek, cítime, ako by
nás skúšal a videl do nášho

vnútra. Jeho pohľad môžeme zniesť
len vtedy, keď je v nás všetko v po-
riadku.

Bohatý muž, ktorý sa Ježiša pýtal
na večný život, chápal
celú vec vážne, nebol
však slobodný. Bol ot-
rokom svojho bohat-
stva. Preto nemohol
zniesť jasný, milujúci
Ježišov pohľad. Smutný
odišiel preč. Bohatstvo
zvyčajne nedáva člove-
ku veselosť, skôr mu
prekáža byť slobodne
sebou samým. Nie všetci sú povolaní
nasledovať Ježiša tým istým spôso-
bom, nie každý sa musí zriecť všet-
kého, čo má, ako ani nie každý je po-
volaný k mučeníctvu. Pre bohatého
muža, ktorý sa pýtal Ježiša na istú
cestu do večného života, by nasledo-
vanie spočívalo v tom, že by sa zrie-
kol celého majetku. Nasledovať však
môže len ten človek, čo pochopil: iba
Boh je veľký, všetko ostatné je malé

a pominuteľné. Toto pochopiť je tiež
milosťou.

O rozumnosť sa treba modliť. Ro-
zumnosť je poklad, ktorý sa nedá po-
rovnať ani s mocou nad mnohými
štátmi, ani s bohatstvami, ani so
zdravím a krásou. Človek veľmi po-

trebuje rozumnosť,
aby vedel, pre čo sa
má rozhodnúť, aby
vedel, čomu sa má
vyhýbať. Mládencovi
z evanjelia chýbala
rozumnosť, veľmi tvr-
dé sa mu zdali Kris-
tove slová. Dal pred-
nosť bohatstvám pred
láskou k Bohu.

Človek potrebuje veľkú rozumnosť,
aby si uvedomil, že sa oplatí opustiť
všetko, aby mohol všetko získať
v Bohu, aby vedel, čo znamená „všet-
ko opustiť“, lebo slová o opustení
otca, matky, manželky, detí, domu
vzaté doslova by mohli byť veľmi ne-
rozumné. Božie slovo vyžaduje, aby
človek miloval Boha nadovšetko.

Ak budem prosiť Boha, on mi udelí
ducha rozumnosti.  – jg –

Nedeľa 12. októbra 2003
28. nedeľa v období cez rok

OĽ JE UŽITOČNÁ pochutina,
ktorá ochucuje jedlá. Má tiež
konzervačné účinky. Deti po-
znajú význam soli z rozprávky

„Soľ nad zlato“. Starý zákon v knihe
Levitikus zdôrazňuje význam soli:
„Každý obetný dar potravinovej obety po-
solíš soľou a nikdy nesmie chybovať soľ
zmluvy s tvojim Bohom pri tvojich
potravinových obetách. Každú
svoju obetu budeš prinášať so
soľou“ (Lv 2, 13).

V „reči na vrchu“ nám Pán
Ježiš v blahoslavenstvách
predstavuje vzor pravého
kresťana, svojho nasle-
dovníka. Je to človek, od-
pútaný od pozemských
statkov, zameraný na več-
né hodnoty. Je tichý, mi-
losrdný voči všetkým ľu-
ďom, čistý v slovách, myš-
lienkach i skutkoch,
trpezlivo znáša utrpenie a
prenasledovanie, vie odpúš-
ťať, obetovať sa za šľachetnú
vec, vie vnášať Kristov pokoj
nielen do vlastnej duše, ale aj
do prostredia, v ktorom žije.
Dobrý kresťan sa vždy hlási ku
Kristovi a svojimi skutkami ho na-
sleduje.

Takých označil Ježiš soľou zeme.
Takíto ľudia sú nositeľmi radosti,
príkladom cnosti a ozdravujúcou si-
lou ľudskej spoločnosti. Človek, kto-

B U Ï M EB U Ï M EB U Ï M EB U Ï M EB U Ï M E
SO¼OU ZEMESO¼OU ZEMESO¼OU ZEMESO¼OU ZEMESO¼OU ZEME

„Vy ste soľ zeme“ (Mt 5, 13). rý takto buduje kráľovstvo Božie vo
svojej duši i v dušiach blížnych, je
soľou, je záchranou ľudstva. Ľudská
spoločnosť ho potrebuje ako jedlo
potrebuje soľ. Spoločnosť bez ta-
kýchto ľudí speje k zániku.

Ako je to s nami? Vieme kam spe-
jeme? Často to nevieme, lebo sa ne-
skúmame, nespytujeme si svedo-
mie. Ako ja pôsobím na svoje okolie?
Vnášam doň pokoj, lásku, dobro?
Nie som pôvodcom nepokojov, škrie-
pok a rozličných nezhôd doma, v prá-
ci či v škole?

„Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už
nie je nanič, len ju vyhodiť von, aby ju
ľudia pošliapali“ (Mt 5, 13). Pán Ježiš
nám tu pripomína našu zodpoved-

nosť. Naším poslaním vždy bolo
a bude v dobrom smere pôso-
biť na ľudí. Nesmieme ubíjať
v ľudských dušiach Kristov-
ho ducha, ale musíme ich
dvíhať k výšinám kresťan-
skej dokonalosti. Tak to
robil Pán Ježiš a my ho
máme nasledovať! Pán
Ježiš mal a má na nás
veľké nároky. Veď pove-
dal: „Kto chce ísť za mnou,
nech zaprie sám seba,
vezme svoj kríž a nasleduje

ma“ (Mt 16, 24). Boh si
žiada celé naše srdce. Pre-

to kresťan, ktorý sa presta-
ne zaujímať o vieru v Boha,

ktorý nežije podľa viery, strá-
ca vieru a stáva sa zvetranou,

na nič súcou soľou. Toho vy-
hodia „von do tmy“ ako človeka,

ktorý sa odvážil ísť na svadbu bez
svadobného rúcha (Mt 22, 13), alebo
sluhu, čo zakopal talent svojho pána
(Mt 25, 30). Paul Claudel povedal:
„Evanjelium je soľ. Niektorý kresťan by
chcel urobiť z neho cukor.“        – bl  –

L



Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00 a Ne o 16.30  – Ústav Ut, Št, So o 11.00

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6.45
Rim 1,1-7; Ž 98; Lk 11,29-32 11.30 † Ján Ďurišin

Tvoja spása, Pane, objíma celý svet. 18.00 † Mária Dinisová

Sv. Kalixta I., pp. mč. 6.45
Rim 1,16-25; Ž 19; Lk 11,37-41 9.00 † Mária Ďurišinová

Nebesia rozprávajú o sláve Boha. 18.00 ¤ manželia Semanoví

Sv. Terézie od Ježiša, pn. uč. 6.45
Rim 2,1-11; Ž 62; Lk 11,42-46          Ty, Pane, 11.30 † Jolana Bačová

 každému odplácaš podľa jeho skutkov. 18.00 † Milan

Sv. Hedvigy, rh. 6.45
Rim 3,21-30a; Ž 130; Lk 11,47-54 11.30 † Štefan, Alžbeta Tóth

U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. 18.00 † Barbora, Ondrej

Sv.Ignáca Antiochijského,bs.mč. 6.45
Rim 4,1-8; Ž 32; Lk 12,1-7 11.30 ¤ Helena Ižová

17.00 krížová cesta

18.00 † Milan Leško

Sv. Lukáša, ev. 6.40
2 Tim 4,10-17b; Ž 145; Lk 10,1-9       Tvoji svät í,

Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva. 18.00 † Anna

7.30 † Kristián Kačinetz

9.00

10.30
15.00 vešpery

Iz 53,10-11; Ž 33; Hebr 4,14-16;Mk 10,35-45 18.00 † Mária, Andrej

Po     
13. 10.

Ut     
14. 10.

So     
18. 10.

29. nedeľa v období cez rokNe     
19. 10.

Pi     
17. 10.

St     
15. 10.

Št     
16. 10.

Ty, Pane, si moje útočište;zahŕňaš ma 

radosťou zo spásy.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 17.00 17.00 9.00

Z.Hradište 17.00 10.30

19.10.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus R. Černáková J. Karniš B. Dinisová

2. čítanie K. Balintová D. Gajdošová P. Lörinc M. Švagrovská

prosby H. Magurová B. Šimková M. Sakáčová

������������������������������

������������������������������

1. Príprava na 1. sv. prijímanie bu-
de pre každú skupinu 1x mesačne:
od 15.10.03 I. skupina (ZŠ M. R.
Štefánika); od 22.10.03 II. skupina
(ZŠ Komenského I. a II.); od
5.11.03 III. skupina (ZŠ Sever a
Gorkého). Podmienkou, aby dieťa
mohlo ísť k 1. sv. prijímaniu je
min. 3 roky absolvovať náboženskú
výchovu. Príprava na 1. sv. prijíma-
nie sa bude konať za účasti rodi-
čov. Náuka začína o 17.15 v orlovni.
Po náuke je povinná sv. omša.

2. Za ružencovú pobožnosť v tomto
týždni je zodpovedná p. Mgr. Gab-
riela Karičková, ZŠ Sever.

3. V utorok 14.10. budú kňazské re-
kolekcie. Sv. omša o 11.30 nebu-
de. Pozývame Vás na sv. omšu
o 9.00 hod. Našu farnosť navštívi
otec biskup B. Bober.

4. Na budúcu nedeľu 19.10. bude
zbierka na najnutnejšiu opravu
starej farskej budovy (dokončenie
odvodnenia okolo fary a výmena
okien v bytoch kňazov). Za vaše da-
ry srdečne Pán Boh zaplať. O výške
zbierky budeme informovať.

5. Milé mamy, staré mamy a všetci,
ktorým záleží na našich deťoch
a rodinách! Pozývame vás na stret-
nutie hnutia Modlitby matiek
v nedeľu 26.10. o 15.00 hod. v na-
šom kostole. Mamy z MM.

6. Žiadame veriacich, aby predné la-
vice v kostole nechávali voľné pre
deti a mládež. A to v tieto dni:
streda – večerná sv. omša - pre
prvoprijímajúce deti; piatok – ve-
černá sv. omša - pre mládež a bir-
movancov; nedeľa – sv. omša
o 9.00 pre deti.

7. V októbri a novembri sú ešte voľné
úmysly pre sv. omše o 11.30 hod.
Môžete nahlásiť v sakristii. Je
možné nahlásiť úmysly aj na sv.
omše o 6.30, no v prípade pohrebu
sa tento úmysel presúva.

Vo štvrtok bude adorácia, začiatok po sv. omši o 11.30, záver po večernej sv. omši.
Vo Vojčiciach budú v nedeľu 19. 10. o 14.00 vešpery.
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KO MÔŽE DOZRIEŤ ČAS?
Zvláštna otázka. Veď dozrieva
úroda, dozrieva víno… Ale čas?

Pravdaže, v symbolickej rečí sa dá
pochopiť a povedať všetko. Ja však
nechcem byť symbolický, ale chcem
ísť in meritum rei. Tak teda, poďme
k podstate vecí.

V poslednom čase sa stretávam
na mnohých miestach s jednou a tou
istou otázkou, ktorá aj keď má veľa
podôb, vždy hovorí to isté. Otázku či
otázky dostávam od vás, milí veriaci,
dostávam ju od kňazov, ktorí tu pô-
sobili ako kapláni, od tých, ktorí Tre-
bišov poznajú… Otázka je vždy tá
istá. „Ako to vyzerá s farou? Už bu-
dete stavať konečne novú? Veď taká,
ako je v Trebišove, už asi nikde ne-
stojí.“

A tak som si po týchto vašich otáz-
kach sadol a položil si otázku z úvo-
du: Dozrel čas? Suchá logika a osob-
ná „mesačná“ skúsenosť hovorí, že
áno. Dozrel čas, aby sa niečo v tejto
oblasti urobilo. Ale čo? Opravovať
starú? Dať do nej ťažké milióny
a vždy to bude staré? Stavať novú? A
čo s tou starou? Urobiť úplne malú,
len takú, aby bol v nej byt pre farára
(veď on tu ostáva s najväčšou pravde-
podobnosťou najdlhšie)? To sú otáz-
ky, ktoré sa vynoria vtedy, keď vám
niekto položí otázku: Ako to vyzerá
s tou starou?

Kladiem vám teda tú istú otázku:
Dozrel už čas? Možno by bolo dobre,
aspoň raz urobiť deň otvorených dve-
rí a pozvať vás do fary, ktorá tu stojí
od roku 1510. Možno by takáto „ex-
kurzia“ pomohla pre ľahšie hľadanie
odpovedí na spomenutú otázku, či
otázky. Pozývam teda všetkých, ktorí
ste ochotní povedať svoj názor k dia-
lógu a k spoločnému hľadaniu naj-
vhodnejšej formy riešenia tejto otáz-
ky. Som si úplne vedomý, že bez va-
šej pomoci to nepôjde.        Dekan

DOZREL ÈAS?


