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28. nedeľa v období cez rok

Resp.: Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

U

EVANJELIUM O POZVANÝCH na
svadbu kráľovského syna ponúka
na uvažovanie hneď niekoľko

dôležitých tém: tému stola, tému schop-
nosti čítať medzi riadkami a tému pocty
a poníženia.

Stôl je silný symbol. Rodina, v ktorej
všetci spolu stolujú, zostáva spolu a je
zdravým organizmom. Členovia rodiny,
ktorá prestane spolu stolovať, sa postup-
ne od seba odcudzia. Stôl je symbolom
jednoty, priateľstva a vzťahov. Stôl živí

Ján Hudák, kaplán

nielen telo, ale aj dušu a ducha. Pozva-
nie k stolu je pocta. Je to znak, že rodina
prijíma medzi seba neznámeho človeka
a chce mu ukázať nielen seba a svoj dom,
ale aj svoje vzájomné vzťahy.

Pri pozvaniach k stolu treba vždy ve-
dieť čítať medzi riadkami. Ak ťa niekto
pozve k stolu a ty povieš: „Nie som hlad-
ný,“ nič si nepochopil. Pri pozvaniach
k stolu nejde len o jedlo. Dôvodom býva
napríklad prejavenie pocty, alebo ťa hos-
titelia chcú uviesť do „klubu“ rodiny či
komunity, chcú sa s tebou pozhovárať.
Správanie hostí z evanjelia bolo netaktné
a nepatričné. Nevedeli čítať medzi riad-
kami. Mysleli si, že kráľ ich potrebuje,
keď ich pozýva, že asi má veľa miesta
a málo hostí a chce zaplniť stoličky. Že
chce, aby pred verejnosťou svadba jeho

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA

18. OKTÓBER – SVSVSVSVSV. LUKÁŠ,. LUKÁŠ,. LUKÁŠ,. LUKÁŠ,. LUKÁŠ,
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Lukáš – grécky Lukas, latinsky Lucius,
znamená: jasný, svetlý, žiarivý;

v inom jazyku Lis, Lus – lev.

SVÄTÝ LUKÁŠ, EVANJELISTA, bol
pôvodom Sýrčan alebo Grék.
Pochádzal zo sýrskej metropoly

Antiochie. Lukášovi rodičia boli boha-
tí pohania. Dali ho študovať, pretože
mal veľké nadanie. Stal sa lekárom,
veľa cestoval po Grécku a Egypte.
Kedy a akým spôsobom sa obrátil na
kresťanstvo, nevieme. Možno to bol
sv. Pavol, ktorý ho zachytil svojimi
kázňami v Antiochii. Sv. Pavla potom
Lukáš sprevádzal na jeho apoštol-
ských cestách. V r. 51 išiel s ním
a s inými učeníkmi do Filíp, Solúna,
Macedónska a následne aj do Gréc-
ka, Malej Ázie, Palestíny, Sýrie, Ta-
lianska. On ako jediný zostal s ním
aj vo väzení v Ríme a bol s Pavlom aj
pred jeho smrťou, ako sám Pavol
píše: „…jediný Lukáš je so mnou.“

Zrejme na Pavlov popud Lukáš na-
písal evanjelium. Veľa udalostí mu
porozprával sám sv. Pavol, ale svätí
otcovia píšu, že bol blízkym priateľom
apoštola sv. Jána a Panny Márie
a poznal aj iných apoštolov. Mal teda
dosť prameňov, aby hodnoverne za-
chytil účinkovanie Ježiša Krista. Na-
písal ho zrejme po páde Jeruzalema
medzi r. 80 až 90 v gréčtine. Adreso-
val ho kresťanom, ktorí sa obrátili
z pohanstva. Vo svojom evanjeliu ako
jediný z evanjelistov prináša podrob-
ný opis narodenia Mesiáša. Veľmi
veľa a veľmi pekne píše o Božom mi-
losrdenstve (podobenstvo o márno-
tratnom synovi, dobrom pastierovi,

milosrdnom Sama-
ritánovi, Márii
Magdaléne, kajú-
com lotrovi). Svoje
evanjelium začína
Zachariášovou obe-
tou v chráme, preto
jeho symbolom sa
stal býk.

Skutky apošto-
lov, ktoré tiež napí-

sal, sú pokračovaním udalostí z evan-
jelia. Zachytávajú Nanebovstúpenie
Pána, Zoslanie Ducha Svätého, obrá-
tenie Šavla, mučenícku smrť diakona
Štefana, prenasledovanie kresťanov,
najmä však pôsobenie sv. Petra a sv.
Pavla. Cieľom tejto druhej knihy bolo
podať svedectvo o živej Cirkvi, ktorá
nezanikla, aj keď okolo zúril pohan-
ský svet.

Po mučeníckej smrti apoštola Pav-
la, ktorú podstúpil spolu s apoštolom
Petrom v Ríme, začal hlásať Kristovo
učenie pohanom a Židom v Macedón-
sku, Dalmácii, Taliansku a Galii.
Akým spôsobom zomrel, nie je isté.
Sv. Gregor Nazianský píše, že vo ve-
ku osemdesiatštyri rokov ho obesili
v Patrase v Grécku. Iná verzia hovorí,
že zomrel prirodzenou smrťou.

Východní kresťania si ho uctievajú
ako lekára a maliara. Pripisujú mu
autorstvo viacerých obrazov Matky
Božej. Nie je to však pravdepodobné.
Isté je, že namaľoval duchovný obraz
Panny Márie vo svojom evanjeliu,
keďže o nej písal najviac zo všetkých
evanjelistov. Takisto je neisté, kde
sa nachádza jeho hrob, aj keď mnoho
miest si nárokuje jeho vlastníctvo.
Asi od 12. storočia, od čias Križiac-
kych výprav, je miestom jeho posled-
ného oddychu Padova. Sv. Lukáš je
patrónom lekárov.       – mr –

syna bola veľkolepá. A na to sa predsa
oni použiť nedajú. Kráľ však mal stoličky
veľmi starostlivo spočítané. Nikto tam

nemal
byť ná-
hodou.

Pozvanie
na hostinu

bolo pre
každého
jedného

z nich
poctou

a vyzna-
čením.

Samozrej-
me, nie

vždy je pozvanie k stolu možné prijať.
No na to sú spôsoby, ako o tom komuni-
kovať. Zdá sa, že hostiteľ z evanjelia
s pozvanými počítal, pretože mu svoju
účasť prisľúbili. Kráľ ich očakával  a oni
v poslednej chvíli zmenili svoje rozhod-
nutie. A to bol podraz.

A konečne najdôležitejším posolstvom
je myšlienka jednoty ľudského rodu. Na
počiatku sme boli jedno, zjednotení
v sebe a medzi sebou. No hriech to všet-
ko rozbil. Potom prišiel Ježiš a veci dal
do poriadku. A robil (a robí) to cez stôl.
Stôl eucharistie, stôl Božieho slova sú
silnými symbolmi tohto volania k jednote
ľudského rodu. Otázka znie: „Je pre mňa
účasť na stolovaní eucharistie a Božieho
slova vzácnou a prijímam k tomuto stolo-
vaniu pozvanie?“  n



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, 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 16:00

ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

Gal 4,22-24.26-27.31–5,1; Ž 113; Lk 11,29-32 11:30 ¤ Terézia s rod.

Pánovo meno chváľme, zvelebujme. 18:00 ¤ Jozef, Anna s rod.

6:30
Gal 5,1-6; Ž 119; Lk 11,37-41 11:30 † Jozef

Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie. 18:00 † Anna, Michal, Alžbeta

Sv. Terézie od Ježiša (z Avily),pn.uč. 6:30
Gal 5,18-25; Ž 1; Lk 11,42-46          Pane, 11:30 † Anna, rod. Onderova

kto nasleduje teba, bude mať svetlo života. 18:00 ¤ Cecília 70 r. života

6:30
Ef 1,1-10; Ž 98; Lk 11,47-54 11:30 † kňaz Štefan

Tvoja spása, Pane, objíma celý svet. 18:00 † rod. Kupcova a Štulajterova

Sv. Ignáca Antiochijského, bs. mč. 6:30
Ef 1,11-14; Ž 33; Lk 12,1-7       Blažený 11:30 † Ladislav,Mária,Anna,Jozef

ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. 18:00 † Anna, Ján, Michal, Ivan

Sv. Lukáša, ev. 7:00 ¤ Michal, Jozef

2 Tim 4,10-17b; Ž 145; Lk 10,1-9   Tvoji svätí, 

Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva. 18:00 † Anna

7:10 ranné chvály

7:30 † Jozef, Cyril, Milan, Mária

Iz 45,1.4-6; Ž 96; 1 Sol 1,1-5b; Mt 22,15-21 9:00 ¤ Žofia, Eva, Jozef

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Anton
Vzdávajme Pánovi slávu a česť.

29. nedeľa v období cez rok
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Na kostol darovali: bohuznáme rodi-
ny 300 € a 1 000 €, bohuznámi 2 x
100 € a 60 € a z pohrebu Jána Č.
200 €. Pán Boh zaplať!

2. Na budúcu nedeľu 19. 10. si osobitne
spomíname na misijné dielo Cirkvi.
Modlíme sa za misionárov a podpo-
ríme ich diela zbierkou v nedeľu
26. 10.

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

4. 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.

5. Kňazské rekolekcie budú v rámci
Jubilejného roka v utorok o 9. hod.
vo farnosti Vojčice, ktorej farský
kostol je zasvätený Sedembolestnej
Panne Márii.

6. Aké je dobré a milé, keď bratia žijú
pospolu (Ž 133, 1). Týmto veršom žal-
mu pozývame na Deň otvorených
dverí – vo štvrtok 16. 10. do Denného
stacionára Arcidiecéznej charity
v Trebišove. Stacionár je v budove
Okresného úradu na ulici M. R. Šte-
fánika 1161/186. Program je na nás-
tenke v kostole.

7. Prváci stredných škôl si môžu v kan-
celárii farského úradu alebo v sakris-
tii vyzdvihnúť prihlášky na sviatosť
birmovania. Pokrstení mimo Trebi-
šova si pôjdu krst potvrdiť osobne na
daný farský úrad. Ostatným krst
skontrolujeme tu na fare. Prihlášky
treba odovzdať do 20. 10. v kancelárii
farského úradu.

8. 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.

9. Tretie mimoriadne zasadnutie Syno-
dy biskupov sa koná od 5. do 19.

19.10.2014 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Bižová R. Bartovič L. Stýbarová H. Fraňová

žalm M. Borošová

2. čítanie M. Čierna I. Bartovičová sr. Veronika sr. Alojzia

prosby D. Biž M. Chýlová B. Krupská M. Vargová

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 druhýkrát:

Marek Dula a Janka Čičatková
Ohlasujú sa tretíkrát:

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 4. 10. si sviatosť man-
želstva vyslúžili Jozef Oláh
a Františka Rusnáková, Marián

Džavan a Lucia Baranová, Lukáš Beď
a Jaroslava Kovaľová. Na spoločnej ces-
te životom im prajeme veľa Božieho po-
žehnania.

10. v Ríme na tému „Rodina ako pas-
toračná výzva v kontexte evanjelizácie“.
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 rodinách na
tento vznešený cieľ pre dobro rodín.

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

11. Dominikánske mariánske centrum
v Košiciach dňa 25. 10. oslavuje 150
rokov Ružencového bratstva pri Kos-
tole dominikánov a 20 rokov Domini-
kánského mariánskeho centra. Téma
osláv je Minulosť a súčasnosť ruženco-
vého bratstva.

12. Zo Šaštína prišla pamätná listina
v tomto znení: „Pri príležitosti slávenia
450. výročia od prvého zázraku na
príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50.
výročia potvrdenia Sedembolestnej Pan-
ny Márie za Patrónku Slovenska,
udeľuje pútnikom pamätnú listinu s pe-
čaťou o vykonaní púte v milostivom roku
Sedembolestnej Panny Márie farnosti
Trebišov, dňa 25. mája roku nášho Pána
2014“.


