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XIX. ročník

13. novembra 2016
33. nedeľa v období cez rok

Resp.: Pán príde súdiť živých i mŕtvych.

U

SVÄTCI V MILOSRDENSTVE

17. NOVEMBER – SVÄTÁ ALALALALALZZZZZ¡¡¡¡¡ BETBETBETBETBETAAAAA
UHORSKÁ UHORSKÁ UHORSKÁ UHORSKÁ UHORSKÁ (1207 - 1231)

Boli milosrdní k svojim blížnym
preto, že sa najprv nechali
naplniť nekonečnou Božou
láskou, pretože ich preniklo
Božie milosrdenstvo.

ALŽBETA JE UHORSKÁ svätica
katolíckej cirkvi. Pravdepodobne
sa narodila v neďalekom Sárospa-

taku. Je jej zasvätená najväčšia sakrál-
na stavba na Slovensku Dóm sv. Alžbety
v Košiciach.

Bola dcérou uhorského kráľa On-
dreja II. a jeho manželky Gertrúdy, po-
chádzajúcej z Bavorska. Z politických
dôvodov bola už ako jednoročná zasnúbená
s durínskym grófom Ľudovítom IV.,

ktorý mal v čase zás-
nub 8 rokov. Do šty-
roch rokov žila sv.
Alžbeta na rodičov-
skom kráľovskom
uhorskom dvore, od-
kiaľ bola v r. 1211 pre-
vezená do sídla svoj-
ho snúbenca na hrad
Wartburg v Durínsku.

Po dovŕšení 14 ro-
kov sa Alžbeta zosobá-
šila s Ľudovítom IV.
Z tohto manželstva
pochádzali tri deti –
syn Hermann, ne-
skorší nástupca Ľudo-
víta IV.; Sofia, neskor-
šia brabantská kňažná
a Gertrúda, ktorá sa
stala rehoľníčkou a je
dodnes uctievaná ako
blahoslavená.

Napriek tomu, že sv. Alžbeta bola
kráľovnou, zamilovala sa do ideálov
Františka z Assisi, ktorý vtedy ešte žil.
V tom čase bolo viacero kráľovských
dcér, ktoré snívali o nasledovaní sv.
Kláry z Assisi – prinajmenšom v treťom
ráde. Tie, ktoré z rôznych príčin ne-
mohli opustiť svoje luxusné hrady, aby
žili v chudobe, rozhodli sa namiesto to-

ho „žiť uprostred žiarivých
múrov dobročinnej lásky“.

Alžbeta začala tým, že ne-
ďaleko svojho hradu vybudovala útulok.
Pomocou neho sa chcela popasovať
s hrozným hladomorom, ktorý zúril v jej
krajine. Prikázala, aby boli prijatí všetci,
ktorí sa nedokázali postarať sami o seba.
Vo veľkom množstve začali prichádzať
chorí, hladní a žobráci. Kráľovná údajne
„zašla až tak ďaleko, že charite rozdala
zisky zo štyroch kniežatstiev svojho
manžela, ba dokonca predala aj vlastné
drahé šaty a iné hodnotné veci“.

Keď jej manžel umrel, Alžbeta opusti-
la svojich zámožných príbuzných, aby
mohla žiť v novom útulku, ktorý posta-
vila. Tam mohla chorým slúžiť osobne.
Jej spovedník ju pozorne viedol a sle-
doval, aby v tom zachovávala istú mieru.
No i tak občas zistil, že Alžbeta si nie-
ktorých chudobných nechávala blízko
pri sebe. Napríklad si do svojej izby vza-
la jedného ochrnutého chlapca, ktorý
mal problém s črevnou inkontinenciou.
Osobne sa tiež starala o jedno malomoc-
né dievčatko – priam tak, akoby bolo jej
vlastnou dcérou. Pokorne slúžila aj iné-
mu dieťaťu trpiacemu svrabom.

Alžbeta zomrela v mladom veku – ako
24-ročná – „vyčerpaná súcitom“. Hoci
bol jej život krátky, celý ho strávila tým,
že chudobným svojho kráľovstva prina-
vracala vznešenú kresťanskú dôstoj-
nosť. Svätorečili ju len 4 roky po jej
smrti a následne ju vyhlásili za patrón-
ku katolíckej charity ako aj za patrónku
vdov, sirôt, chorých, žobrákov, nespra-
vodlivo prenasledovaných a všetkých
trpiacich. Neprekvapuje však ani to, že
niektorí ju radšej volajú „sväticou spra-
vodlivosti“.   Podľa publikácie

„Svätci v milosrdenstve“ – pu –

Socha sv. Alžbety
na košickom Dóme

UMELÉ AJ ŽIVÉ KVETY, velikán-
ske lampáše až po maličké mi-
niatúrne sviečky, rôznofarebné

chryzantémy zdobia aj po roku v dušič-
kovom čase hroby našich najbližších
zosnulých.

Málokedy sa zamýšľame nad tým, či
ten „náš hrob“ spĺňa nejaké nepísané
pravidlá kvetinovej výzdoby, lebo pre

Modlitba za zos-
nulých je pre nás
na prvom mieste,
pálenie sviečok,
vyzdobovanie hro-
bov nasleduje až
po nej. To všetko,
čo dávame na stu-
dený kamenný
hrob, je iba symbolom, formou, ako im
môžeme vyjadriť to, že nám navždy
zostali v našom srdci a ako veľmi nám
chýbajú. Už len v spomienkach sa nám
vynárajú smutné aj veselé chvíle, ktoré
sme niekedy spolu prežívali. Kdesi
v kútiku svojej duše pociťujeme smútok
aj bolesť ale aj nádej a vieru, že sa raz
s nimi stretneme.

Každý sa v tomto čase chce skôr zas-
taviť, objaviť a pochopiť hodnoty vlas-
tného života aj tých, ktorí nás obklopu-
jú, no zajtra už nemusia. Necitlivé rek-
lamy či rôzne ponuky obchodov nás
v tomto období skôr vyrušujú, ako oslo-
vujú.

Namáhať sa nám pre čosi pominuteľ-
né, ako je to, žiaľ, charakteristické pre
súčasnú dobu, by nemalo zaberať
dôležité miesto v našom živote.

Stále môžeme začať žiť zmysluplne
pre Boha aj pre druhých, lebo všetci
nevyhnutne smerujeme k tomu, že náš
čas tu na zemi je vlastne súčasť večnos-
ti, teda stavu, v ktorom sa aj my naplno
ocitneme až vtedy, keď sa zastavia hodi-
ny nášho pozemského života.     – km –

Musíme žiť tak, akoby sme mali
iba hodinu času na vybavenie

toho najdôležitejšieho.
A zároveň tak, akoby to, čo

robíme, malo pokračovať i vo
večnosti.

L. N. Tolstoj

nás nie je to najpodstatnejšie a najdô-
ležitejšie. Každý prejavuje svoju vďač-
nosť tým najcitlivejším spôsobom a iste
nikomu nenapadne, aby ho ovplyvňovali
súčasné trendy až natoľko, aby posled-
né miesto odpočinku jeho najdrahších
bolo v tomto roku ináč ladené ako v tom
minulom. Veď komercionalizmus preni-
ká aj do týchto veľmi citlivých a osob-
ných oblastí nášho života.

Závisí len od nás samých, či naša
spomienka na všetkých verných zosnu-
lých nie je len akýmsi predvádzaním
našej spoločenskej prestíže či postave-
nia, a nie sviatkom povolania k nádeji,
ktorá má istotu v Kristovi.



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 10:30

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
6:30

Zjv 1,1-4;2,1-5a; Ž 1; Lk 18,35-43 11:30 † Juraj, Ján, Anna

Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života. 18:00 † Vladimír

Zjv 3,1-6.14-22; Ž 15; Lk 19,1-10 6:30

11:30 † Pavol

18:00 † Jozef

Zjv 4,1-11; Ž 150; Lk 19,11-28 6:30
11:30 † Anna, Michal

18:00 † Radko

Sv. Alžbety Uhorskej, rh. 6:30
Zjv 5,1-10; Ž 149; Lk 19,41-44       Urobil si nás 11:30 † Mária 2x, Ondrej, Júlia 

 kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. 18:00 † Michal, Michal

Zjv 10,8-11; Ž 119; Lk 19,45-48 6:30
11:30 † rod.Semanova, Kurtošova

18:00 † Alžbeta, Alžbeta

Zjv 11,4-12; Ž 144; Lk 20,27-40 7:00 ¤ rod. Gibova

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. 18:00 † Štefan, Anna, Andrej

7:10 ranné chvály

7:30 † Ján, Peter

2 Sam 5,1-3; Ž 122; Kol 1,12-20; Lk 23,35b-43 9:00 ¤ Jolana a Jozef 50 r.spol.ž.

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Anna, Viera

Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na 

mojom tróne.

Svätý, svätý, svätý je Boh, Pán Boh 

všemohúci.

Mojim ústam sú sladšie ako med tvoje výroky.

34. nedeľa v období cez rok – 
Krista Kráľa

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.
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OZNAMY

1. Bohuznámy venoval na kostol 10 €
cez bankový účet.

2. Vo všetkých kostoloch arcidiecézy je
v dnešnú nedeľu 13. 11. Dobročinná
zbierka sv. Alžbety. Tohto roku je ve-
novaná na hniezdo záchrany. Za Vaše
milodary Pán Boh zaplať!

3. Kňazské rekolekcie budú v utorok
15. 11. vo farnosti Parchovany, kde
po rokoch opravy a rekonštrukcie
v nedeľu 30. 10. požehnal emeritný
arcibiskup kostoly v Božčiciach
a Parchovanoch. Začnú sa slávením
Eucharistie vo filiálnom kostole.

4. Evanjelizačný koncert Godzone bu-
de v utorok 15. 11. Spolu s našimi
mladými kresťanmi sa ich zúčastní
aj kaplán zodpovedný za pastoráciu
mládeže. Odchod autobusu je o 16.
hod.

5. Arcibiskup poveril nášho dekana
ukončením mimoriadneho Svätého
roka milosrdenstva v nedeľu
13. 11. o 10.30 eucharistickým slá-
vením. Dekan zhodnotí uplynulý
Rok milosrdenstva vo farnosti a vy-
menuje jeho sprievodné pastoračné
aktivity. Slávnosti sa zúčastnia aj
veriaci gr. kat. farnosti Zosnutia
Panny Márie s dekanom Semanom.
Svoje poďakovanie vyjadríme aj hym-
nom Teba, Bože, chválime. Sv. omša
v ZH preto bude o 9. hod.

6. Na pamiatku Roka milosrdenstva sme
vyhotovili tisíc kľúčeniek s obrázka-
mi kaplnky Božieho milosrdenstva
a Panny Márie Lurdskej. Cena 0,40€.

7. V rámci osláv sv. Ondreja, apošto-
la, patróna našej arcidiecézy a ší-
renia jeho kultu Arcibiskupský úrad
určil, že jeho relikviu si budeme
môcť uctiť aj v našom kostole v pia-
tok 25. 11. o 18. hod. po slávení
Eucharistie, ktorému bude predsedať
poverený biskup.

8. Na rok 2017 opäť pripravujeme far-
ský stolový kalendár, ktorý foto-
grafiami mapuje život v našej far-
nosti.

20.11.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie B. Lešová A. Šemegová Z. Bačová M. Princíková

žalm J. Obrin

2. čítanie P. Urban K. Šemegová M. Lörinčíková V. Leško

prosby T. Tink L. Nováková I. Pribulová Z. Lešková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

9. Laické spoločenstvo Matky Alfonzy
Márie bude mať v nedeľu 20. 11.
o 15. hod. stretnutie v  rekolekčnej
miestnosti.

10. V termíne 9. 12. – 11. 12. 2016
organizujeme púť po stopách svät-
cov a histórie do Ostrihomu a Bu-
dapešti spojenú s adventnými trh-
mi.   Program: 1. deň: sv. omša
v Ostrihome, katedrála – srdce
Uhorska, kde knieža Gejza a jeho syn
sv. Štefan priviedli národ do náručia
Cirkvi. Budapešť: Gellértov vrch,
2. deň: Námestie hrdinov, Vajdahu-
nyadský hrad, Széchenyiho kúpele.
Sv. omša v Bazilike sv. Štefana.
Adventné trhy, Vörösmártyho ná-
mestie, Váci ulica a Budapeštianska
tržnica. Autobusová a pešia pre-
hliadka centra Pešti a parlamentu.
3. deň: Sv. omša na mieste muče-
níckej smrti sv. Gelérta, autobusová
a pešia prehliadka po stopách svät-
cov sv. Margity a sv. Imricha: hrad-
ný vrch, kostol sv. Mateja, Budínsky
hrad. Tropicarium a oceanárium.
Návrat domov vo večerných hodi-
nách. Podrobnejšie na našom webe.
Cena s poistením 85 €. V cene: dop-
rava luxusným autobusom, kňaz,
sprievodca, 2x nocľah s raňajkami.
Ubytovanie: Hotel 2,3,4-lôžkové izby.
Nahláste sa a vyplaťte u p. H. Fraňo-
vej na tel. 0903 268 667 do 27. 11.
2016.

11. Členovia Spolku svätého Vojtecha
dostali aj v tomto roku podielové
knihy, ktoré si môžu vyzdvihnúť po
obedňajšej omši v sakristii alebo u p.
H. Fraňovej. Tituly kníh: Pútnik
Svätovojtešský 2017, historický
román o Hermanovi z Altshausenu
Dokonalá sloboda a film exkluzívne
pre členov Bitka pri Viedni 11. sep-
tember 1683.

12. Na slávnosť Krista Kráľa 20.11.
farár vymenuje za zbormajstra spe-
váckeho zboru Magnificat Ing. Petra
Lörinca, ktorý pred časom viedol
mládežnícky zbor Ambaktus (lat. slu-
žobník). Nakoľko si zboristi nevybrali
sami a farské spoločenstvo funkčný
zbor potrebuje.


