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Resp.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.
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ČLOVEK SA OD MALIČKA porov-
náva s druhými. Neraz rodiča,
ktorý požaduje niečo od svojej ra-

tolesti, vyvádza z miery argument dieťa-
ťa, že druhí to tiež nerobia, že sú ešte
horší, že teda... čo vlastne od neho
chce? I my, ako dospelí, môžeme robiť
niečo podobné vo vzťahu k Bohu a ku
kresťanstvu. Len čo sa začneme porov-
návať s druhými, s väčšinou, môžeme

na tom byť zrazu netušene dobre. Veď
väčšina ľudí sa nemodlí, nechodí do
kostola, nerobí si s mnohými morálnymi
problémami starosti. Na ich pozadí sa
náš život vyníma skvele. Čo teda tí fará-
ri ešte od nás chcú? Pán Boh by nás
mal skôr odmeniť!

Nech už sa teda cítime byť lepšími
alebo horšími ako ostatní, v každom prí-
pade aj pre nás platí neprehliadnuteľná
výzva: usilujte sa o to, aby ste vošli úzky-
mi dverami. A tá výzva nie je smerovaná
kamsi do budúcnosti nášho života, tá
výzva je vyslovená vždy len a len dnešku
a tiež je možné – a aj nutné – ju počúvnuť
práve dnes. Pretože včerajšok je preč
a zajtra bude možno už neskoro. Nie je to
však len výzva a výstraha. Je to tiež slovo
nádeje: dnes, práve dnes a nie ktovie ke-
dy, sú dvere pre mňa otvorené. Sú tesné,
úzke, nevchádza sa nimi ľahko, ale sú
tu, teda situácia nie je bezvýchodisková:
je kam vojsť a je aj kedy vojsť.

KAŽDÝ KRESŤAN VIE, ako je al-
mužna potrebná, a predsa často
máme rozdielne postoje k dávaniu

almužny. Na jednej strane nás naši poli-
tici často „presviedčajú“ o tom, akú dobrú
sociálnu politiku robia, na druhej strane
evidentne ožobračujú tento ľud, lebo čím
ďalej, tým viac je v našom okolí ľudí za-
siahnutých chudobou.

Ulice miest sú priamo zatarasené naj-
bolestnejšie zdolateľnými barikádami
žobrajúcich dlaní. Žobravé dlane stretá-
vame pred kostolom, hypermarketom, či
na rohu ulice. Jeden žobre bojazlivo,
druhý dotieravo, jeden hanblivo zakrýva
handry, ďalší takmer vyzý-
vavo ukazuje svoju biedu.
Kto sa na to díva, nemôže
prejsť okolo bez hryzenia
svedomia, nemôže vstúpiť do
svojho auta v bezstarostnej
nálade, nemôže otvoriť dvere
luxusného obchodu, zatiaľ
čo hladný, strádajúci človek,
náš blížny, možno už celé
týždne nemal teplú stravu.

Odkedy je svet svetom,
vždy boli, sú aj budú rozdiely medzi člo-
vekom a človekom. Ale majetky, bohat-
stvá majú nielen výsady. Peniaze aj zavä-
zujú. Nemožno sa bez povšimnutia dívať
na beznádejnosť ľudí, ktorá ich často
oberá o všetko, niekedy aj o vieru. Krá-
ľovstvo Božie tu na zemi sa nemôže
skladať z milionárov a žobrákov, z palá-
cov a chlievov, z tried závideniahodných
a závidiacich.

Zásadou kresťanstva je zmenšiť ma-
jetkové rozdiely natoľko, aby nebolo treba
proti nim bojovať, teda, aby každý mal
aspoň to, čo nevyhnutne k životu potre-
buje. Problém biedy je však potrebné rie-
šiť radikálne, teda odstrániť príčinu
a nielen túto chorobu liečiť tabletkami,
a tak ju zmierňovať. Jedno je prispievať

ALMUZ¡NA
tým, čo to potrebujú a môžu pomáhať.
Svedomie mnohým hovorí: „Je mojou po-
vinnosťou pomáhať blížnym. Radšej ja
budem pomáhať iným, ako by som – ne-
dajbože – ja mal byť odkázaný na pomoc
iných.“

Neuvedomujú si, že najhlbšou a naj-
poslednejšou pohnútkou dobročinnosti je
sám Boh! Kedykoľvek dávame almužnu,
mali by sme si uvedomiť, že dlaň natŕča
chudobný, ale almužnu prijíma Boh.

Každé ráno by nám malo prísť na um,
že ak stretávame núdznych, máme príle-
žitosť konať dobro. V každom na nás od-
kázanom človekovi by sme mali vidieť
Boha a jeho milovať. „Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších bratov,
mne ste urobili “ (Mt 25, 40).

Chudobný človek, keď do-
stane almužnu, mechanicky
zamrmle: „Pán Boh zaplať!“
Ale toto poďakovanie nikdy
nebolo vyslovené zbytočne.
Francúzsky spisovateľ Ana-
tole France napísal novelu
„Les pains noirs“ – „Čierne
chleby“. Píše tam o florent-
skom bankárovi, ktorý sa
dostane po smrti do neba,
kde mu ani bohaté základy

ním nadobudnutého majetku, ani zlato
nevedia ovplyvniť nič v jeho prospech,
ale iba kúsok čierneho chleba, čo raz
bez svedkov hodil žobrákovi, ktorý sa mu
poďakoval slovami: „Pán Boh zaplať!“

Kto žehnajúc dvíhal ruky nad chu-
dobných, dosiahne milosrdenstvo. Do-
konca aj v Koráne sa píše: „Keď niekto
umrel, pýtajú sa ľudia, čo po ňom ostalo.
Ale anjeli, ktorí sprevádzajú jeho dušu,
sa pýtajú, aké dobré skutky poslal vo-
pred – pred sebou?“

Pán Boh založil tu na zemi veľkú spo-
riteľňu. Touto sporiteľňou sú dlane chu-
dobných. Ak teda milujeme peniaze,
predovšetkým ich posielajme tam hore
do neba, za spásu svojej duše, tam nám
ich uložia v náš prospech. – bl –

A čo sú tie dvere? Je to Ježiš sám s
celým svojím životom. Je to jeho spása
ponúkaná skrze krst a vieru. Je to náš
život, vedený vo viere, teda podľa Kris-
ta, v smere bezpodmienečných príkazov
lásky k Bohu a k blížnym. Je to teda
neľahká cesta nasledovania Ježiša, čas-
to cesta kríža, cesta, ktorou nejde väčši-
na. Čo bude s tou väčšinou, to nevieme,
ale nesmieme zabudnúť na podobenstvo
o robotníkoch vo vinici. Šanca je aj pre
tých, ktorí prídu na poslednú chvíľu.
Isté ale je, že ten, kto Božie slovo počuje
a zachováva, pozná cestu, pozná dvere,
a teda právom sa od neho očakáva, že
nepôjde mimo dverí. Odmenou je mu is-
tota viery, že vie prečo a kam ide namá-
havou cestou, istota, že jeho cesta má
zmysel. Pretože je to cesta Kristova, tak
nie je zdrojom zla, chorôb sveta, ale je
zdrojom uzdravovania, spásy pre ostat-
ných.     Aleš Opatrný, „Stůl slova“,

preložil – pu –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 19:00 10:30

Charitný dom J.M. 9:00

Rómska osada

nemocnica 16:00 16:00 16:00

ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6:30

1 Sol 1,1-5.8-10; Ž 149; Mt 23,13.15-22

Pán, Boh, miluje svoj ľud. 18:00 † Miloš, Maroš, Peter

Sv. Moniky 6:30

1 Sol 2,1-8; Ž 139; Mt 23,23-26

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. 18:00 ¤ Michal

Sv. Augustína, bs.uč. 6:30

1 Sol 2,9-13; Ž 139; Mt 23,27-32

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. 18:00 † Juraj, Mária

Mučenícka smrť Sv. Jána 
Krstiteľa

6:30

Jer 1,17-19; Ž 71; Mk 6,17-29

Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. 18:00 † Milan

6:30

1 Sol 4,1-8; Ž 97; Mt 25,1-13

Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi. 18:00 † Ján, Anna

1 Sol 4,9-11; Ž 98; Mt 25,14-30 7:00 † Anna, Pavol, Mikuláš

Pán príde súdiť živých i mŕtvych. 18:00 † Emília

7:10 Ranné chvály

7:30 † Mária, Július

Sir 3,19-21.30-31; Ž 68; Hebr 12,18-24a; Lk 14,1.7-14 9:00 † Ján 

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Milan

Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom 

chudobnému.

22. nedeľa v období cez rok
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Bohu známa lekárka venovala na ne-
mocničnú kaplnku 1 000 €, Bohu zná-
my lekár 350 € a Bohu známa 100 €.
Na kostol venovali: Bohu známa
1 000 € a pútnici z Gaboltova 80 €.

2. Farská zbierka na reštaurovanie
fasády veže činila TV 1 952,25 € a
ZH 12,50 €. Pán Boh zaplať! Fotogra-
fie z opravy budú na titulnej stránke.

3. V pondelok 26. 8. bude potáborové
stretnutie pre všetkých účastníkov
s animátormi. Pozvaní sú aj všetci
sponzori, za ktorých bude obetovaná
aj večerná sv. omša. Stretnutie bude
pokračovať po sv. omši. Každý nech
si prinesie nejaké pochutiny, ktorý-
mi budeme môcť ponúknuť svojich
priateľov.

4. Organizujeme štvrtý ročník pešej
púte do mariánskej svätyne Naro-
denia Panny Márie Baziliky minor
vo Vranove nad Topľou.  Púť povedie
kapl. Ján Kocurko. Pútnici sa zhro-
maždia v sobotu 7. 9. ráno o 7. hod.,
potom ich požehnáme a spoločne vy-
prevadíme na kajúcu a prosebnú púť
v dĺžke 33 km. Občerstvujúce pres-
távky sú pripravené v Hriadkach, Sa-
čurove a Čemernom. Všade sú pút-
nici vítaní a vďačne ich prijmú. Prvé
stretnutie pútnikov bude v pondelok
26. 8. v kostole o 18.30 hod.

5. Organizujeme 15. ročník futbalového
turnaja miništrantov trebišovského
dekanátu, ktorý sa uskutoční v sobotu
31. 8. Mužstvo tvorí 6 až 10 hráčov
a počas zápasu sa hrá systémom 4+1.
Prezentácia mužstiev bude v  sobotu
o 8. hod. na farskom dvore.

6. Slávnosť uvedenia do úradu trnav-
ského arcibiskupa Mons. Jána Oro-
scha sa uskutoční v piatok 30. 8.
o 10. hod. v Katedrále sv. Jána Krsti-
teľa. Slávnosť bude viesť arcibiskup
a metropolita Mons. Stanislav Zvo-
lenský, predseda KBS. Zúčastní sa
na nej apoštolský nuncius Mons. Ma-
rio Giordana, biskupi zo Slovenska,
Čiech, Ukrajiny a Maďarska, kňazi
a predstavitelia verejného života.

1.9.2013 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie D. Biž Z. Bačová B. Dinisová

žalm J. Babejová 

2. čítanie M. Bižová J. Bajusová Z. Lešková

prosby M. Čierna N. Kraščeničová P. Tóthová

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:

Lukáš Čuchráč a Zuzana Torbová
Tomáš Kříž a Martina Moskaľová
Andrej Rosipajla a Viera Vargová

Ohlasujú sa druhýkrát:
Martin Juraško a Lucia Lipová

Martin Levický a Zuzana Potengová
Ohlasujú sa tretíkrát:

Štefan Hrinda a Petra Adamčiková
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto

by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

Svoje milodary na zreštaurovanie veže kostola môžete posielať aj na číslo nášho
účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 5432.

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 17. 8. sviatosť krstu
prijali Nikola Ramšáková
a Júlia Kováčová. Vítame ich

v našom spoločenstve. Nech sú rodi-
čom na radosť a svetu na osoh.

7. V sobotu 31. 8. je 18. púť rodín do
Vysokej n/Uhom. O 10. hod. slávi Eu-
charistiu arcibiskup Bernard a pred-
nášku pre rodiny Božie slovo, chlieb náš
každodenný prednesie Jerzy Demski,
teológ manželstva a rodiny.

8. V nedeľu 1. 9. pred omšami budeme
prosiť o pomoc a dary Ducha Svä-
tého pre žiakov a študentov, ktorým
začína nový školský rok, nová príle-
žitosť pre vzdelávanie a humanizáciu
ducha. Na svete je 100 miliónov  de-
tí, ktoré nevedia čítať a písať, lebo
nemajú možnosť chodiť do školy.

9. V nedeľu 22. 9. bude v Košiciach
prvý Národný pochod za život všet-
kých ľudí dobrej vôle. Všetci biskupi
osobitne pozývajú k účasti na pocho-
de všetkých veriacich z našich far-
ských spoločenstiev. Angažovanosť
za ochranu každého ľudského života
je neoddeliteľnou súčasťou Evanjelia
života. Zahrňme Národný pochod za
život do úmyslov našich modlitieb,
aby priniesol hojné duchovné ovo-
cie. Na autobusy do Košíc sa môžete
prihlásiť v sakristii do 8. 9. Odchod
autobusov je o 12. hod. od kostola.


