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32. nedeľa v období cez rok

Resp.: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

U

Jozef Gnip, dekan

poznajú odpoveď na otázku, o čom je
život. Čo je skutočne v živote bytost-
ne dôležité. Prečo hodno žiť a prečo
zomierať. Dosiahli plnosť života, pre
ktorý prišiel na zem Boží Syn. My
stojíme pred tajomstvom života
a smrti, ktoré nám Kristus prišiel
poodhaliť. Bratia, nechceme, aby ste
nevedeli, ako je to so zosnulými, aby
ste sa nezarmucovali, ako ostatní,
čo nemajú nádej, píše sv. Pavol So-
lúnčanom. Kráľ sveta nás vzkriesi
k večnému životu, lebo pre jeho zá-
kony umierame, vydáva svedectvo
viery jeden zo siedmych bratov. Kráľ
sveta je jedinou nádejou sveta.      n

V TOMTO ROKU 2016 nás
opustili a odišli do večnosti
naši známi a príbuzní. Chodí-

me na cintoríny a pri hrobe na nich
spomíname a niekedy sa s nimi aj
zhovárame, lebo ich duch akoby bol
s nami. Aj mediálne známe osobnos-
ti cirkevného života odišli ako kňaz
Anton Srholec, arcibiskup Dominik
Hrušovský, rehoľná sestra Veronika
Terézia Racková, či prezident Michal
Kováč. Spomíname na ich hrdinské

skutky viery a lásky. Boli pre nás
vzormi kresťanského aj politického
života v mnohých oblastiach. Odišli
zo scény dejín, lebo nadišla ich pl-
nosť času. Áno, odišli. Smelo môže-
me povedať vysťahovali sa z nášho
spoločného domu, bytu, mesta do
domu nášho Otca. On nie je Bohom
mŕtvych, ale živých, lebo pre neho
všetci žijú. V Pánovi zosnulí a v ňom
sa prebudili k inému životu ako do-
teraz v trojrozmernom priestore.
V jednom momente sa ocitli v nie
ľudskom, ale božskom prostredí.
Nám pozostalým tento život nie je
dôverne známy, im už áno. Oni už

ZOSNULÍ V PÁNOV PÁNOV PÁNOV PÁNOV PÁNOVIVIVIVIVI

ŽALM 51, KTORÝ zložil Dávid po
spáchaní hriechu s Betsabe a po
tom, ako ho naň upozornil pro-

rok Nátan, nás privádza k pochopeniu
Božieho milosrdenstva. Vyznanie hrie-
chu sa v tomto žalme spája s prosbou.
Veľmi cenný a podnetný je Augustínov
komentár „Enerratio in Psalmum 50
(51)“, ktorý hipponský biskup prednie-
sol v podobe kázne na liturgickom
zhromaždení v Kartágu asi r. 411.

Augustín sa vo svojej kázni obracia
na veriacich v Kartágu s prosbou
o modlitbu za tých, ktorí nie sú prítom-
ní na zhromaždení a ktorých drží

hriešnosti má človeka
viesť k tomu, aby neod-
sudzoval druhých ľudí,
lebo všetci sme zhrešili a
jediným spravodlivým sud-
com je Ježiš Kristus, ktorý sám bol
bez hriechu.

Augustín v tejto súvislosti podčiar-
kuje dôležitosť Božej milosti – milosr-
denstva, ktoré človeka ospravedlňuje
a vzbudzuje v ňom pocit vďačnosti
a nádeje. Pre Augustína je dôležité, aby
veriaci pochopili, že každý človek je
hriešny a že Božia milosť daná zdarma
je tu pre všetkých, ktorí ju prijmú.

V podobnom duchu ako Augustín za-
ujala k žalmu 51 stanovisko aj Pápež-
ská biblická komisia (PBK), ktorá v r.
2014 prijala dokument „Inšpirácia
a pravda Písma svätého“, kde uvádza:
„Spásna Božia spravodlivosť pôsobí
v hriešnom človekovi nielen tým, že zahla-
dzuje jeho viny a očisťuje ho, ale tiež tým,
že ho ospravedlňuje a pretvára. Celý tento
čin spravodlivého Boha vychádza z jeho
lásky, ktorá je verná a milosrdná.“ PBK
poukazuje na to, že Boh, pohnutý lás-
kou, ospravedlňuje hriešnika. „Žalmista
v svojej modlitbe vzýva Božiu lásku a mi-
losrdenstvo.“

PBK zdôrazňuje, že nielen tento
žalm, ale aj mnohé iné nám prezentujú
Božiu lásku a milosrdenstvo. „No ty,
Pane, si Boh milosrdný a láskavý, zhovie-
vavý, veľmi milostivý a verný“ (Ž 86, 15).
Boh je prezentovaný ako úzko spojený
s človekom, a to ešte tesnejšie než mat-
ka s vlastným dieťaťom, ako na to po-
ukazuje aj prorok Izaiáš (Iz 49, 15)

Boh miluje človeka i keď je hriešny,
miluje a je milosrdný. Nielen v Roku
milosrdenstva, ale po celý náš život
robme všetko tak, aby sme si Božie
milosrdenstvo zaslúžili, aby sme ho ve-
deli prijať a aby sme skutky milosrden-
stva dokázali uskutočňovať, a tak pre-
hlbovali náš vzťah s Bohom. – bl –

v zajatí zvrátená mánia. S cieľom lepšie
objasniť veriacim, aký postoj majú
zaujať voči hriešnikovi v Cirkvi, použí-
va Augustín na ilustráciu príbeh
o hriechu kráľa Dávida. Ide o proble-
matickú biblickú pasáž, ktorá mohla
v tamojších ľuďoch vyvolať kontrover-
zné pocity.

Augustín sa pomocou tohto príbehu
snaží svojim poslucháčom vysvetliť, že
chyby veľkých ľudí nemajú v nich spô-
sobovať škodoradosť, skôr by ich pád
mal v malých ľuďoch vzbudiť strach
pred zlyhaním. Hovorí, že: „Všetci tí, čo
nepadli, nech počúvajú, aby sa uistili, že
nepadnú, a všetci čo padli, nech počúvajú,
aby sa naučili, ako opäť vstať.“

Augustín poukazuje na to, že Boh vo
svojej dobrote odpustí každému, kto si
svoju vinu uzná a robí pokánie. Hovorí
ďalej, že tento žalm nabáda k bdelosti
tých, čo nepadli, a tých, čo padli, zas
nenechá v zúfalstve. Vedomie vlastnej
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 9:00

Charitný dom J.M. 9:00
Rómska osada

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Tít 1,1-9; Ž 24; Lk 17,1-6 6:30

11:30 † Miroslav, Michal

18:00 † Ján

6:30
Tít 2,1-8.11-14; Ž 37; Lk 17,7-10 11:30 † Michal, Anna

Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia. 18:00 † Michal 

Výr. posviacky Lateránskej baziliky 6:30
Ez 47,1-2.8-9.12; Ž 46; Jn 2,13-22 11:30 † Juraj

Riečne ramená obveseľujú Božie mesto, 

posvätný stánok Najvyššieho.
18:00 † Anežka, Milan

Sv. Leva Veľkého, pp. uč. 6:30
Flm 7-20; Ž 146; Lk 17,20-25        Blažený človek, 11:30 † Anna

ktorý sa spolieha na Pána, svojho Boha. 18:00 ¤ Andrej

Sv. Martina z Tours, bs. 6:30
2 Jn 4-9; Ž 119; Lk 17,26-37 11:30 † Marián

Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. 18:00 ¤ Vladimír

Sv. Jozafáta, bs. mč. 7:00 † Helena

3 Jn 5-8; Ž 112; Lk 18,1-8

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. 18:00 † Marek, Janka, Jozef

7:10 ranné chvály

7:30 † Július

Mal 3,19-20a; Ž 98; 2 Sol 3,7-12; Lk 21,5-19 9:00 † Michal, Barbora, Ján

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Juraj, Anton

Tvoju tvár, Pane, s úprimným srdcom 

hľadáme.

33. nedeľa v období cez rok

Pán príde súdiť živých i mŕtvych.
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OZNAMY

1. Bohuznáma venovala 15 € na kostol.
2. Zbierka na misie činila 466,13 €

a Ružencové bratstvo prispelo su-
mou 100 €.

3. Za zomrelých ste nahlásili 210
úmyslov a milodary predstavujú
čiastku 2 550 €.

4. Na budúcu nedeľu je zbierka na
rekonštrukciu Dómu sv. Alžbety.

5. S kresťanskou nádejou vo vzkrie-
senie oznamujeme, že dňa 27. 10.
2016 zaopatrený sviatosťami zom-
rel vdp. Anton Novobilský. Naro-
dil sa 9. 2. 1936 v Zempl. Hám-
roch. Kňazskú vysviacku prijal
8. 6. 1974 v Bratislave. Pôsobil vo
farnostiach Stropkov, Michalovce
a Košice. S nebohým sme sa roz-
lúčili pri svätej omši v pondelok
31. 10. 2016 o 11. hod. v Kostole
Kráľovnej pokoja v Košiciach a pri
pohrebných obradoch o 14. hod.
na cintoríne v Zempl. Hámroch,
kde bol aj pochovaný. R.I.P.!

6. Národná transfúzna stanica ďa-
kuje 11 bezplatným darcom za
odber krvi v piatok 28.10. v pries-
toroch farského úradu.

7. V sobotu o 10. hod. prejdú Bránou
milosrdenstva farnosti Brehov,
Parchovany a Sečovce a vo štvr-
tok o 9. hod. Cirkevná škola sv.
Jozafáta.

8. Arcibiskup poveril nášho dekana
ukončením mimoriadneho Svä-
tého roka milosrdenstva v nede-
ľu 13. 11. o 10.30 eucharistickým
slávením. Dekan zhodnotí uply-
nulý Rok milosrdenstva vo far-
nosti a vymenuje jeho sprievodné
pastoračné aktivity. Svoje poďa-
kovanie vyjadríme aj hymnom
Teba, Bože, chválime. Sv. omša
v ZH preto bude o 9. hod.

9. Na pamiatku Roka milosrdenstva
sme vyhotovili tisíc kľúčeniek ob-
rázkami s kaplnkou Božieho milo-
srdenstva a Panny Márie Lurdskej.

13.11.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie K. Fraštiová E. Kozáková J. Karniš H. Andrejková

žalm M. Borošová

2. čítanie L. Fraštiová S. Parasková A. Potocká E. Andrejková

prosby L. Fraštia N. Bizubová T. Majerská E. Andrejko

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)

10. Na rok 2017 pripravujeme opäť
farský stolový kalendár, ktorý
fotografiami mapuje život v našej
farnosti.

11. V termíne 9. 12. – 11. 12. 2016
organizujeme púť do Ostrihomu
a Budapešti po stopách svätcov
a histórie s adventnými trhmi.
Program:
1. deň: Ráno prejazd do Ostriho-
mu, sv. omša, po nej si prezrieme
katedrálu – srdce Uhorska, kde
knieža Gejza a jeho syn sv. Šte-
fan priviedli národ do náručia Cir-
kvi. Po prehliadke prejazd do
Budapešti. Gellértov vrch, miesto
smrti mučeníka.
2. deň: Ráno začneme Námestím
hrdinov, Vajdahunyadský hrad
s kópiami najkrajších diel archi-
tektúry v Uhorsku, Széchenyiho
kúpele. Sv. omša v Bazilike sv.
Štefana. Pred bazilikou sú adven-
tné trhy, ktoré pokračujú na Vö-
rösmártyho námestie. Prejdeme
pešou zónou Váci ulice a slávnou
Budapeštianskou tržnicou. Auto-
busová a pešia prehliadka centra
Pešti a parlamentu.
3. deň: Sv. omša na mieste muče-
níckej smrti sv. Gelérta, po nej
pokračujeme v autobusovej a pe-
šej prehliadke po stopách svätcov
sv. Margity a sv. Imricha. Na
Hradnom vrchu v srdci duchovné-
ho centra dominuje kostol sv.
Mateja, v Hradnej štvrti Budínsky
hrad. Cestou domov možnosť nav-
štíviť Tropicarium a oceanárium.
Môžeme sa tu zoznámiť s vyše
100 druhmi živočíchov a rastlín
trópov. Návrat domov vo večer-
ných hodinách.
Cena s poistením 85 €. V cene:
doprava luxusným autobusom,
kňaz, sprievodca, 2x nocľah s ra-
ňajkami. Ubytovanie: Hotel 2,3,4-
lôžkové izby. Nahláste sa a vyp-
laťte u p. H. Fraňovej na tel. 0903
268 667 do 27. 11. 2016.


