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Resp.: Vinicou Pánovou je jeho ľud.

U

RODINA JE Božou vinicou, v kto-
rej sa odohráva posvätenie člo-
veka. Každý v nej má svoje ne-

zastupiteľné miesto. Zohráva dôleži-
tú službu pri dozrievaní jednotlivca
po každej stránke. Kňaz Andrej Hlin-
ka, ktorého 150. výročie narodenia si
práve pripomíname, hovoril: „Dobrá
rodina, dobrá dedina. Dobrá dedina,
dobrá krajina.“ Vzťahy v rodine sa
vplyvom relativizmu spochybnili,
a tým aj samotná jej podstata a funk-

Jozef Gnip, dekan

Na Slovensku Rada pre rodinu pri
KBS usporiada 29. 10. v Badíne kon-
ferenciu na tému Pastorácia rodiny
vo farnosti, kde pracovné skupiny sa
budú zaoberať prípravou na manžel-
stvo, stretnutiami rodičov vo farnosti
a prípravou ich detí k iniciačným
sviatostiam, spoločenstvami rodín vo
farnosti, pastoráciou rozvedených
a budovaním štruktúr pre pastoráciu
rodín.

Prosme Kráľovnú ruženca, aby
závery synody pomohli rodine plniť
jej prapôvodné poslanie.  n

cia. Preto sa Magistérium Cirkvi bude
od dnes do 19. októbra zaoberať jej
poslaním v Ríme na Synode o rodine
pod heslom Rodina ako pastoračná
výzva v kontexte evanjelizácie. Zídu
sa biskupi z celého sveta, aby sa so
Svätým otcom zamýšľali nad výcho-
diskami, ktoré by viedli k riešeniu
krízy súčasnej rodiny. Pápež Fran-
tišek v exhortácii „Radosť z evanjelia
66“ píše: „Rodina prechádza cez hlbokú
kultúrnu krízu, ako aj všetky spoločen-
stvá a sociálne vzťahy. V prípade rodiny
krehkosť vzťahov sa stáva zvlášť váž-

nou, lebo ide o základnú bunku spoloč-
nosti, o miesto, kde sa učíme spolu na-
žívať v rôznosti a patriť iným, kde
rodičia prenášajú vieru deťom. Na man-
želstvo sa hľadí ako na hocakú formu
afektívneho upokojenia, ktorú možno
uzavrieť hocakým spôsobom a zmeniť
podľa citlivosti každého. Lenže neodlu-
čiteľný prínos manželstva pre spoloč-
nosť prevyšuje mieru emotívnosti a pre-
chodných potrieb dvojice.“

sa pánom prírody. Od Descarta až
dodnes sa viera v Boha stala pre
mnohých ľudí vierou, ktorú človek
žije. Náboženský cit sa nakoniec
zmenil v kult človeka. Viera sa často
v minulosti javila ako všemocná. Do-
konca sa zdalo, že dosahuje skvelé,
aj keď krehké výsledky.

Kierkegardov existencionalizmus
bol úzkosťou viery zápasiacou s ne-
pochopiteľnou realitou. Heidegerov
existencionalizmus hľadal tajomstvo
bytia v skúsenosti ničoty. Ateistický
existencionalizmus, ktorý hlásali
spisovatelia, odrážal a proklamoval
túžbu človeka po ničote. Vyjadroval
pokus a túžbu už nebyť. Na druhej
strane komunizmus bol posledným
zvratom antropocentrického raciona-
lizmu. Hlásal vieru v človeka a vydá-
val sám seba za poslednú záchranu
optimizmu. V akého človeka veril?
V človeka kolektívneho, ktorý jednot-
livca zbavuje slobody ducha.

Ako ďalej? Bude mať posledné slo-
vo zúfalstvo? Sme obeťou tragédie?
V skutočnosti rozum požaduje, aby
sme mali vieru v človeka. Pomalý
a namáhavý pokrok ľudského druhu
od doby jaskynnej svedčí o silách,
ktoré sú v človeku. Neľahká situácia

človeka pochádza z toho,
že nie je len tvorom prí-
rody, ale tiež rozumu a slo-
body. Jeho pôvodnú veľkosť
nemôžu zrušiť ani zlyhania, ani
poškvrnenia.

Existujúci svet je pre človeka zja-
vením zla. Bolo príliš veľa zločinov,
ktoré nemôže odčiniť žiadny spravod-
livý trest. A nie je to len nacistická či
komunistická minulosť. Aj dnešok
vypovedá o našej mravnej slabosti.
Zdá sa, že všetko, čo sme milovali,
bolo otrávené, všetko, v čo sme mali
dôveru, sa zrútilo. Veda a pokrok sa
obrátili k našej vlastnej záhube.
I naša reč bola znetvorená, slová sa
stali často dvojzmyselné. Kde je viera,
ktorú človek žije?

Autor listu Hebrejom hovorí: „Vie-
ra je základom toho, v čo dúfame, dô-
kazom toho, čo nevidíme.“ (Hebr
11, 1) Viera lipne k nadľudskej prav-
de. Viera zakladá celý náš život na ži-
vom Celku, ktorý je nekonečne lepší
a hodnejší lásky než náš vlastný
život. Viera je stretnutie s „Osobou“,
ktorá je Pravda a Láska sama, ktorá
dáva tým, ktorí sa jej dávajú, najvyš-
šiu slobodu.

Žijeme pre Pravdu a ona je silnej-
šia než svet. Žijeme pre Lásku, ktorá
urobila svet a nakoniec ho obnoví
a pretvorí. Sme teda slobodní a nič
na svete nie je schopné našu vieru
zlomiť. A Boh, ktorý je Pravda
a Láska, urobil človeka podľa svojho
obrazu, aby mal účasť na jeho vlast-
nom živote. Jeho Syn zomrel, aby za-
chránil človeka a vedie ho k božské-
mu pretvoreniu. V tom je veľkosť člo-
veka. Viera človeka sa teda znovu
rodí, keď je zakorenená v tom, čo je
nadľudské. Viera v človeka je zachrá-
nená vierou v Boha.  – bl –

VIERAVVVVVÈLOVEKA?

GRÉCKY DRAMATIK Sofokles
v tragédii Antigona uvádza: „Je
mnoho na svete mocných síl,

tá najmocnejšia – človek sám.“  Taká-
to viera v človeka je aj podľa predstáv
mnohých súčasníkov niečo, čo sa
meria cítením a potrebami človeka,
čo má posilňovať intelektuálny a so-
ciálny poriadok a bezpečnosť človeka
v jeho úsilí zmocniť sa zeme a stať



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 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

Gal 1,6-12; Ž 111; Lk 10,25-37 11:30 † Andrej, Anna, Jozef

Pán má svoju zmluvu stále na mysli. 18:00 † Mária, František

Ružencovej Panny Márie 6:30

Sk 1,12-14; (Ž)Lk 1,46-55; Lk 1,26-38 Blahoslavená 11:30 † kňaz Ján

si,Panna Mária,lebo si nosila Syna večného Otca. 18:00 ¤ Tomáš, Vladimír, Erika s rod.

Gal 2,1-2.7-14; Ž 117; Lk 11,1-4 6:30

11:30 † Anna, Imrich

18:00 ¤ Zdenka

Gal 3,1-5; (Ž) Lk 1,69-75; Lk 11,5-13 6:30

11:30 † Eva, Ján

18:00 ¤ Róbert s rod.

Gal 3,7-14; Ž 111; Lk 11,15-26 6:30

11:30 † Mária

18:00 ¤ Terézia

Gal 3,22-29; Ž 105; Lk 11,27-28 7:00 ¤ naši kňazi

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 18:00 † Anna, Andrej

7:10 ranné chvály

7:30 † Július

Iz 25,6-10a; Ž 23; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 9:00 ¤ Miroslav, Monika s rod.

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Michal

St

8. 10. 

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo 

navštívil svoj ľud.

Pán je milosrdný a milostivý, svoju zmluvu má 

stále na mysli.

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Budem bývať v dome Pánovom 

mnoho a mnoho dní.

28. nedeľa v období cez rok
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY
1. Na kostol darovali: bohuznáma rodi-

na 100 €, z pohrebu Alžbety V. 100 €
a zo svadby novomanželov Ondrejov-
cov  100 €.

2. Zbierka na rádio Lumen činila v ZH
20 € a v TV 632,75 €.

3. Osadenie lavíc je sponzorský dar fir-
my Esima.

4. Mesto Trebišov prispelo na opravu
kostola sumou 5 000 €, schválenou
mestským zastupiteľstvom z rozpočtu
na r. 2014. Pán Boh zaplať!

5. Pútnici si môžu vyzdvihnúť DVD Púť
k sv. pátrovi Piovi za 3 € v sakristii.

6. Dnes je odpustová slávnosť Ružen-
covej P. Márie v diecéznej svätyni
v Obišovciach.

7. Farská mesačná zbierka na tem-
perovanie kostola a dlažbu pod lavice
bude na budúcu nedeľu 12. 10. Cena
montáže kúrenia s príslušenstvom je
dohodnutá na cca 26 tisíc €.

8. SSV poslal svojim členom členské
podiely, ktoré tvoria: Pútnik sväto-
vojtešský, Moje roky s Jánom XXIII.,
a DVD s filmom Babettina hostina.

9. V októbri si uctievame Pannu Máriu
modlitbou sv. ruženca. V pondelok
až štvrtok pred večernou sv. omšou
o 17.30 sa budú predmodlievať žiaci
ZŠ s katechétkami, v piatok birmo-
vanci, v sobotu kňazi a v nedeľu Ru-
žencové bratstvo.

10. Od 1.10. si môžu prváci stredných
škôl vyzdvihnúť v kancelárii farské-
ho úradu alebo v sakristii prihlášky
na sviatosť birmovania. Pokrstení
mimo Trebišova si pôjdu krst potvrdiť
osobne na daný farský úrad. Ostat-
ným krst skontrolujeme tu na fare.
Prihlášky treba odovzdať do 20. 10.
v kancelárii farského úradu.

11. Národná transfúzna stanica v Koši-
ciach organizuje na našom farskom
úrade dobrovoľnícky odber krvi
v piatok 31. 10. od 8. do 11. hod.
Prosíme darcov o odbery, ktoré za-
chránia život.

12. Evanjelizačný kurz Filip pre birmo-
vancov sa uskutoční cez víkend 24.–
26. 10. v Juskovej Vôli. Poplatok 25 €.

12.10.2014 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie T. Tink E. Šimkovičová N. Kraščeničová V. Leško

žalm J. Babejová

2. čítanie H. Capová M. Chýlová Z. Bačová M. Princíková

prosby M. Ruttkayová A. Šimkovičová J. Bajusová Z. Lešková

Svoje milodary na temperovanie a dlažbu kostola môžete posielať aj na číslo nášho
účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 7654.

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:

Marek Dula a Janka Čičatková
Ohlasujú sa druhýkrát:

Peter Lacik a Eva Pavlíková
Dušan Michalko a Martina Tereščáková

Marián Wagner a Oľga Arvaiová
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto by

vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to na

farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI

V sobotu 27. 9. sviatosť krstu
prijali Peter Hadari, Mária Hada-
riová, Martina Zlesáková, Gab-

riel Ružbarský. Vítame ich v našom spo-
ločenstve. Nech sú rodičom na radosť a
svetu na osoh.

V sobotu 27. 9. si sviatosť
manželstva vyslúžili Martin On-
der a Petra Plitková. Na spoloč-
nej ceste životom im prajeme veľa Božie-
ho požehnania.

13. Tretie mimoriadne zasadnutie Syno-
dy biskupov, ktoré sa bude konať od
5. do 19. 10. v Ríme na tému „Rodina
ako pastoračná výzva v kontexte evanje-
lizácie“. Je to reakcia Cirkvi na krízu
života v rodine a boja o zachovanie
tejto inštitúcie pre dobro človeka.
V októbri sa modlíme aj ruženec v ro-
dinách na tento vznešený cieľ pre
dobro rodín.

Všeobecný: Aby Pán daroval pokoj tým
častiam sveta, ktoré sú najviac týrané
vojnou a násilím.
Evanjelizačný: Aby Svetový deň misií v
každom veriacom znovu roznietil
nadšenie pre prinášanie evanjelia do
celého sveta.
Úmysel našich biskupov: Za hnutia
v Cirkvi, aby každé svojou charizmou
prispievalo k ešte väčšej jednote kres-
ťanov a vernosti rímskemu veľkňazovi.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA OKTÓBER


