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Resp.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas
a nezatvrdzovali si srdcia.

U

Ján Kovaľ, kaplán

CIRKEV JE SPOLOČENSTVO
pokrstených ľudí, a to rozhodne
nie len svätých a dokonalých. Aj

tu existuje hriech a hriechom poznače-
ní ľudia. Je však dôležité, aby sme si
hriechu boli vedomí a chceli proti ne-
mu bojovať. Tento boj proti hriechu sa
dá prirovnať k boju človeka s chorobou.

LIEK NANANANANA HRIECH

Nikto z nás nechce byť chorý a ani po
chorobe netúži, ale častokrát sa chorobe
nevyhneme. Každý dokáže spoznať, keď
choroba v jeho tele začína. Ak neza-
nedbáme tento čas a sami podnikneme
kroky k potlačeniu choroby, môžeme jej
bez problémov predísť. Ak sa však na
toto prvé varovanie tela pozabudne,
choroba sa začne prejavovať vážnejšie.
Už nepostačí čaj s citrónom. Treba
navštíviť lekára. Ak sa človek podriadi
pokynom a liekom, ktoré dostane pred-
písané, je tu možnosť skorého vylieče-
nia. Najhoršie sa stane, ak pomoc
hľadáme až v najrozvinutejšom štádiu
choroby. Pravdepodobnosť vyliečenia
má už omnoho menšie percento úspe-
chu. A aj samotná liečba je kompliko-
vaná a vyžaduje si mnoho ráz aj trvalejší
pobyt v nemocnici.

Podobne je to aj s hriechom. Keď pri
prvotnom pokušení začneme s preven-

ciou, nemusí dôjsť k ďalšiemu šíreniu
hriechu. Ak si ho však nedokážeme
hneď uvedomiť a on naberá väčší roz-
mer, prichádza pomoc z vonku: rada,
upozornenie blížneho. Tu zohráva veľkú
úlohu naša otvorenosť zahľadieť sa hlb-
šie do seba, nenechať miesto nezdravej
hrdosti. Ak sa ani tu neobjaví ochota,
hriech má šancu šíriť sa ďalej až do
štádia, kedy človek ťažko nájde cestu
späť.

Pri boji s hriechom bývame mnoho-
krát bezradní a vyčerpaní a zdá sa nám,
že sme urobili azda už všetko. Pritom
však zabúdame na pomoc niekoho moc-
nejšieho, na pomoc nášho Nebeského
Otca. Prihovárajme sa mu, prosme ho
o pomoc modlitbou a častým pristupova-
ním k sviatostiam. Je len na človeku,
ktorý trpí chorobou, ako s ňou dokáže
bojovať, ako dokáže prijať radu a podro-
biť sa liekom a predpísanej liečbe. Po-
dobne na nás záleží, ako sa postavíme
voči hriechu a ako budeme prosiť Ne-
beského Otca o pomoc. Nech nám On
pomáha objaviť v sebe silu nebyť ľahos-
tajní a dokázať prijať jeho liečbu.   n

DUCHUSVSVSVSVSVÄÄÄÄÄTÝ,TÝ,TÝ,TÝ,TÝ,
DAJNÁMNÁMNÁMNÁMNÁMSILY,
UMUAAAAAMÚDROSTI

POZNÁME TO AJ MY STARŠÍ
z vlastnej skúsenosti a zo spo-
mienok na roky prežité v škole.

Tie veľké prázdniny veru narušili ur-
čité tempo a rytmus detského života,
ale aj ich rodičov. Veď komu by sa aj
chcelo ísť do školy po takej dlhej
pauze „pohodlia“ prežitého u starých
rodičov alebo niekde v tábore, pri
mori, alebo len tak s kamarátmi pred
bytovkou.

Škola, to sú povinnosti, práca, kto-
rá si vyžaduje už od tých najmenších
až po najstarších, aby si plnili isté
úlohy, správali sa podľa určitých pra-
vidiel, noriem, ktoré už od nepamäti
„predpisuje“ povestný školský poria-
dok a ten by sa mal aj dodržiavať.

Keďže rodičia dali život svojim de-
ťom, zaväzuje ich aj veľmi vážna po-
vinnosť, dať im aj patričnú výchovu,
aj určité pracovné návyky. Práve
v domácom prostredí by mali vytvárať
prirodzenú láskavú atmosféru napl-
nenú pokojom a porozumením. Toto
všetko sú deti schopné prenášať aj
do školy, medzi svojich spolužiakov

a roves-
n í k o v .
R o d i n y ,
ktoré sú
b o h a t é
na lásku,
slušnosť,
súdržnosť,
d o b r é
v z ť a h y ,

kde sú deti vedené deliť sa so všet-
kým, nielen s tým, čo majú navyše,
sú veľkým povzbudením aj pre tých,
ktorí to nepoznajú.

Na život mladého človeka má roz-
hodujúci vplyv okrem rodičov aj ško-
la, jej atmosféra, ktorú vytvárajú
najmä učitelia a vychovávatelia, ba
aj všetci dospelí, ktorí tu pracujú.

Ako hlboko sa aj nám, ktorí máme
školu už dávno za sebou, vryli do pa-
mäti tí učitelia, čo nás oslovovali kr-
stným menom, vedeli byť trpezliví,
získavali si nás svojím nesmierne
ľudským prístupom, úsmevom, ako
nás vedeli povzbudiť, keď sa nám
nie vždy darilo.

Svätý Otec František raz v jednom
príhovore k študentom hodnotil ško-
lu nielen ako miesto, kde sa nado-
búdajú vedomosti, ale aj ako pries-
tor, kde sa mladí majú učiť ľudským
hodnotám.

Začal sa nový školský rok so svo-
jou neopakovateľnou atmosférou.
Vždy so sebou prináša aj možnosť
na nový začiatok, nové vedomosti,
nových priateľov, ba možno aj nový
lepší svet, ktorý potrebuje tých, čo
dokážu svoje vedomosti posvätiť us-
tavičným hľadaním pravdy, obetavou
nezištnou láskou, statočnou prácou
aj príťažlivou pokorou. S Božou po-
mocou nech sa darí všetkým, ktorí
sa o to usilujú.        – km –

Keby sme sa detí opýtali,
či sa tešili na školu,

mnohí z nich by možno
odpovedali rozpačitým
pokrčením pliec alebo

nám hneď priamo dali
zápornú odpoveď.



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
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

Kol 1,24–2,3; Ž 62; Lk 6,6-11 11:30 ¤ Mária

V Bohu je moja spása i moja sláva. 18:00 † rod. Hrabčákova

Najsvätejšieho mena Panny Márie 6:30
Iz 7,10-14;8,10c; (Ž) 1Sam 2,1b-e.4-8a-d; Lk 1,39-47 11:30 † Anna, Jozef, Michal

Srdce mi plesá v mojom Bohu. 18:00 † Mária

Sv. Jána Zlatoústeho, bs. uč. 6:30
Kol 3,1-11; Ž 145; Lk 6,20-26 11:30 † Ladislav, Ján, Júlia, Jolana

Milostivý a milosrdný je Pán. 18:00 † Anna, Štefan

Povýšenie Svätého kríža 6:30
Nm 21,4c-9; Ž 78; Jn 3,13-17 11:30 † Július, Anna, sr.Vavrina

Pane, ty buď našou spásou. 18:00 † rod. Janoškova

7:10 ranné chvály

7:30
Sk 1,12-14; (Ž) Lk 1,46-55; 1 Pt 4,13-16; Jn 19,25-27 9:00 † Jolana, František

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Mária

Sv. Kornélia, pp. a Cypriána, bs., mč. 7:00 ¤ Mária, rod. Kušnírikova

1 Tim 1,15-17; Ž 113; Lk 6,43-49               Nech

je velebené meno Pánovo odteraz až naveky.

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Mária s rod.

Sir 27,33–28,9; Ž 103; Rim 14,7-9; Mt 18,21-35 9:00 ¤ Mária, Helena

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Valéria, Ján

18:00 † rod. Bogdová

Sedembolestnej Panny Márie, 
patrónky Slovenska

Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho 

ľudu.

24. nedeľa v Cezročnom období

Milostivý a milosrdný je Pán.
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OZNAMY

1. Na budúcu nedeľu 17. 9. bude
zbierka na Rádio Lumen.

2. V septembri bude náuka pre snú-
bencov, budúcich kresťanských
manželov, a to v sobotu 16. 9. Začí-
na o 9. hod. a trvá do 12. hod.

3. V piatok 15. 9. je štátny sviatok, ke-
dy oslavujeme našu národnú patrón-
ku Sedembolestnú Pannu Máriu.
Sv. omše budú v tento deň ako v ne-
deľu. Vzývajme ju osobitne v tento
deň, aby nám pomohla zachovať de-
dičstvo otcov – kresťanskú vieru
a odovzdávať ju mladej slovenskej ge-
nerácii. V tento deň si pripomenie
J. Em. Jozef Kardinál Tomko 38.
výročie biskupskej vysviacky.

4. Stretnutie Laického spoločenstva
Matky Alfonzy Márie bude v nedeľu
17. 9. o 15. hod. v rekolekčnej mies-
tnosti.

5. V nemocničnej kaplnke bude v ne-
deľu 24. 9. o 10.30 hod. odpustová
slávnosť sv. Pia z Pietrelciny, ka-
pucínskeho kňaza, ktorý bol 50 ro-
kov obdarovaný stigmami nášho Pá-
na Ježiša Krista.

6. Pápežské misijné diela Košickej ar-
cidiecézy hľadajú dobrovoľníkov far-
ských koordinátorov pápežských misij-
ných diel, ktorí budú pomáhať arcidie-
céznemu riaditeľovi Bc. Štefanovi
Kondisovi, ktorý robil prezentáciu misií
aj v našom kostole. Napr. pripraviť mi-
sijnú nedeľu, modlitbu misijného ru-
ženca, organizovať zber poštových
známok, šíriť časopis „Svetové misie“,
ktorý vychádza 2x v roku, zdarma.
Prihláška sa dá stiahnuť z www.pmd.
rimkat.sk na záložke Aktuality a doru-
čiť na PMD, Hlavná 80, Prešov.

7. „Titus, ideš!“ je názov novej knihy
pre mladých, ktorá beletristickým
štýlom približuje život dona Titusa
Zemana. Autorom tejto publikácie je
don Jozef Luscoň. Titusa Zemana
približuje na 192 stranách pre tých,
pre ktorých zatiaľ žiadna životopisná
kniha o budúcom blahoslavenom ne-
vyšla – mladým. „Na epizódkach z Ti-
tusovho života sa rozvíjajú myšlienky

17.9.2017 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie P. Urban K. Šemegová M. Lörinčíková H. Andrejková

žalm J. Obrin

2. čítanie A. Zapotoková A. Šemegová E. Capová E. Andrejková

prosby A. Šimkovičová L. Nováková Z. Bačová 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)

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:
Ing. Peter Jurek a MUDr. Alena Vernusová

Ohlasujú sa druhýkrát:
Jozef Vajda a Otília Kanocová

Radoslav Balog a Frederika Barančíková
Ohlasujú sa prvý, druhý a tretíkrát:

Mgr. Peter Varga a MUDr. Bibiána Hudáková
Ohlasujú sa tretíkrát:

Maroš Kobeľa a MUDr. Martina Čačková
Matúš Hajdu a Katarína Magurová
Tomáš Gálus a Veronika Lacková

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke

medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

na povolanie, ako dosiahnuť radosť zo
života, ako žiť vieru tak, aby bola dob-
rodružstvom s Bohom, ako hľadať rie-
šenie i vo veľmi ťažkých situáciách, ako
zostať verný Bohu a budovať si v sebe
Božie kráľovstvo, ktoré ani Zlý nemôže
zničiť, ak sa žije život s Bohom,“
hovorí o nej autor.

8. Blahorečenie slovenského saleziá-
na kňaza Titusa Zemana, mučení-
ka z obdobia komunistickej totality,
bude v sobotu 30. 9. o 10.30 hod. na
priestranstve pri Kostole Svätej rodi-
ny v Bratislave-Petržalke. Sv. omšu
bude celebrovať kardinál Angelo
Amato, prefekt Kongregácie pre Kau-
zy svätých. Už v piatok 29. 9. večer
o 20. hod. bude v Dóme sv. Martina
modlitbová vigília. V sobotu 30. 9.
o 16. hod. je pripravený slávnostný
ceremoniál v bratislavskej HANT
Aréne. V nedeľu 1. 10. sa v rodisku
Titusa Zemana vo Vajnoroch usku-
toční o 10.30 omša na poďakovanie
za blahorečenie. V sobotu po blaho-
rečení a v nedeľu vo Vajnoroch si
budú môcť veriaci hneď uctiť relik-
vie mučeníka Titusa. Slovensko bu-
de mať nového blahoslaveného po
13 rokoch, prvý raz ním bude rím-
skokatolícky rehoľný kňaz. Slávnosti
blahorečenia kňaza a mučeníka za
duchovné povolania sa zúčastní aj
dekan Jozef.


