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31. nedeľa v cezročnom období

Resp.: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.

U

ACHEJ ZATÚŽIL VIDIEŤ Ježi-
ša. Zatúžil vidieť viac, než vi-
del dovtedy, a Ježiš túto túžbu

poznal. Keď Zachej vidí Ježišov záu-
jem a keď v ňom dorastá túžba byť
s Ježišom, to všetko vyvoláva odpo-
veď, v ktorej je rozhodnutý nielen
pohostiť Ježiša, ale i zmeniť svoj
život. Zachej nepocítil od ľudí, ktorí
s ním žili, Božiu lásku, kým mu ju
neprejavil sám Ježiš.

Ježišova láska sa nebojí ísť aj
k tým, ktorými ľudia pohŕdajú. Ne-
bojí sa ísť k tým, ktorí žijú pre iné
hodnoty, než sú známe veriacim ľu-
ďom. Ježišov príklad nás upozorňu-
je, že predmetom našej pozornosti
sú aj títo ľudia. My nie sme poslaní
len k tým, ktorí majú podobný spô-
sob života či názory ako my. Sme po-
volaní priblížiť sa k ľuďom, ktorí sú
zdanlivo na opačnom brehu.

Ježiš Zache-
jovi nič nevyčí-
tal. Pri večeri mu
nevyčíta zdiera-
nie ľudí, nepod-
mieňuje svoje za-
stavenie v jeho
dome žiadosťou
o zmenu života.
Ježiš dosiahol
to, čo si priali aj
iní. Žiadnym slo-
vom ho k tomu
nevyzval, ale dosiahol to láskou,
ktorou sa k nemu priblížil. Mnohí
máme denne dosť príležitostí priblí-
žiť sa k ľuďom práve hodnotou vnú-
tornej lásky.

Nech Ježiš svojím postojom k Za-
chejovi je nám povzbudením v nasle-
dovaní i viere, že týmto spôsobom
uvidíme viac zázrakov premeny ľud-
ských sŕdc, než naším ľudským
„naprávaním“ blížnych…

A koľko krívd by sa napravilo,
koľko kajúcnikov by pribudlo, keby si
všetci okrádači počínali rovnako ako
Zachej!  – jg –

»VOŠIEL K HRIEŠNEMU
ÈLOVEKOVI!«     (LK 19, 7)

nosti. Keď Boh zoslal Izraelitom na
púšti „chlieb z neba“, určil im, ako ho
majú požívať a ľudu prostredníctvom
Mojžiša odkázal: „Týmto ho chcem
podrobiť skúške, či bude kráčať podľa
môjho zákona alebo nie“ (Ex 16, 6).

Pokušenie je podnetom k hriechu
aj keď samo ešte hriechom nie je –
veď aj Kristus bol pokúšaný, a pred-
sa zostal bez hriechu. Pokušenie sa
stáva hriechom len vtedy, keď človek
podľahne zlu a prijme ho.

Ľudská sloboda sa často prejavuje
ako žiadostivosť, ktorá bez ohľadu na
celkový mravný cieľ človeka sleduje
svoj partikulárny záujem a nedá sa
primerane začleniť do základného

rozhodnutia člo-
veka k dobru.
Preto podnet
k mravnému zlu
dostáva špecific-
kú podobu poku-
šenia.

Nakoľko poku-
šenie v človeku

i pri poslušnosti Bohu existuje, mu-
síme poznať spôsob, ako pokušeniu
odolať, ako ho prekonať. Pokušenie
samo o sebe neruší slobodu a zodpo-
vednosť človeka a môže byť z milosti
Božej prekonané modlitbou a bdelos-
ťou, nádejou vo viere a aktívnou as-
kézou. Bez nich sa pokušenie stáva
nutkaním s dôsledkami. Je potrebné
si uvedomiť, že Písmo a Tradícia uvá-
dzajú ako príčiny pokušenia všetky
dané momenty situácie človeka pre
jeho slobodné rozhodovanie, pričom
to môžu byť kozmické mocnosti a si-
ly, ale aj svet a dispozície samot-
ného človeka.

Pokušenie k hriechu je časté
a veľké. Dokážeme mu odolávať?

– bl –

Pán odpovedal Mojžišovi:
...„Hľa, ja budem stáť pred tebou na skale,

na Horebe! Udri potom na skalu, vytečie
z nej voda a ľud bude môcť piť.“

A Mojžiš urobil tak pred staršími Izraela.
Potom nazval to miesto Massa a Meríba,

lebo Izraeliti sa tam vadili
a pokúšali Pána, keď vraveli: „Je teda Pán

medzi nami alebo nie?“
Ex 17, 5 – 7

POKUŠENIEPOKUŠENIEPOKUŠENIEPOKUŠENIEPOKUŠENIE
pokúšali v Masse!“ (Dt 6, 16) Z toho
môžeme pochopiť aj biblický význam
slova pokušenie, ktoré znamená
„podrobiť skúške“, na rozdiel od mo-
derného, dnes často používaného
významu „niekoho zviesť“.

V celom Písme svätom sa stretá-
vame s myšlienkou pokušenia, často
je človek podrobovaný skúškam, a to
za rôznych okolností. Aj ľudia často
svojím chovaním skúšajú Boha, vyzý-
vajú ho, aby dokázal pravdivosť
svojich slov a dobrotivosť i spravod-
livosť svojich ciest.

Na druhej strane aj Boh preveruje
svoj ľud a stavia ho do situácií,
v ktorých sa preukáže jeho viera
a oddanosť, aby každý mohol vidieť,
čo má v srdci. Pokúšanie Abraháma,
keď mal v krajine Morja obetovať
„svojho jediného syna Izáka“, je na-
veky príkladom bezhraničnej lásky
k Bohu, príkladom dôvery a posluš-

TAROBIBLICKÝ PRÍBEH z kni-
hy Exodus nás privádza do
pustatiny, kde Izrael nedovo-
lene podrobil Pána skúške.

Pokúšanie Pána je dôkazom veľkej
neúcty a Boh ho zakazuje: „Nepokú-
šajte Pána, svojho Boha, ako ste ho



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. J. Galgan H. Magurová K. Kassayová J. Kucharčík A. Andrej

2. K. Balintová P. Urban M. Sakáčová M. Žiaranová P. Berta

p. Ľ. Bajus D. Gajdošová D. Kassay J. Bálint

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
5. 11. r. Vo svojej láske vyslyš ma, Pane.

6.45
11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 1.sk

17.00 + príprava birmovanci

Ut
6. 11.

r. Pane, zachovaj moju dušu v tvojom
pokoji.

6.45
11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 2. sk

17.00 + príprava birmovanci

St
7. 11. r. V obľube je človek, čo rád pomáha.

6.45
11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 3. sk

17.00 + príprava birmovanci

Št
8. 11.

r. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove
v krajine žijúcich.

6.45
11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
9. 11.

Výročie posviacky Lateránskej
baziliky

6.45
11.30

r. Riečne ramená obveseľujú Božie
mesto, posvätný stánok Najvyššieho.

17.00 krížová cesta

18.00

So
10. 11.

Sv. Leva Veľkého, pp. uč. 6.40 pastoračný deň
r. Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. 17.00

Ne
11. 11. 32. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 17.00 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 11. 11. 2001

Nemocnica Po, Ut, St, Št, Pi, So o 16.30 Ústav Ut, Št, Ne o 11.00

Vo Vojčiciach v pondelok 5. 11. o 17.15 bude príprava na 1. sv. prijímanie –
deti a v nedeľu 11. 11. o 14.00 hod. budú vešpery.

1. V sobotu 10.11.2001 sa v našej
farnosti uskutoční pastoračný
deň s týmto programom:
Trebišov
  8.00 hod. stretnutie matiek
  9.00 hod. staršia generácia
10.30 hod. deti
14.00 hod. mládež
15.30 hod. dospelí
Vojčice
  9.00 hod. dospelí
10.30 hod. mládež
14.00 hod. deti
15.30 hod. staršia generácia
Svätá omša bude:
Trebišov 17.00 hod.
Vojčice 17.00 hod.
Medzi jednotlivými prednáškami
bude možnosť rozhovoru s kňa-
zom alebo prijať sviatosť pokánia.

2. Birmovanci obidvoch ročníkov ma-
jú povinnosť zúčastniť sa pasto-
račného dňa na stretnutí mládeže
o 14.00 v Trebišove alebo o 10.30
vo Vojčiciach.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Jaroslav Vereščák a  Martina Vargová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu 28. 10. sviatosť
krstu prijali Ľubomír Chromý
a Anna Chovancová. Vítame

ich v našom spoločenstve. Nech sú
rodičom na radosť a svetu na osoh.

ARODIL SA v Ostrihome. Jeho
otcom bol sv. Štefan, prvý uhor-

ský kráľ. Matka sa menovala Gizela
(blahoslavená). Mladý kráľovič bol usi-
lovný v Božej službe, v učení, v se-
bazapieraní a v láske voči blížnym.

Dobrotivý Boh dožičil mladučkému
kráľovičovi mimoriadne milosti. Kráľ
Štefan zveril r. 1021 ďalšiu výchovu a
vzdelávanie svojho syna do rúk bene-
diktínskeho mnícha sv. Gerharda.
Pod jeho vedením rástol kráľovský
syn v Božej milosti na tele i na du-
chu. Štefan určil Imricha za svojho
nástupcu na kráľovskom tróne a na-
liehal na neho, aby vstúpil do man-
želského stavu. Imrich mu odpove-
dal, že nemôže, lebo zložil sláv-
nostný sľub, že do smrti zostane
slobodný. Na naliehanie otca, cirkev-
ných hodnostárov i ľudu z posluš-
nosti a z ohľadu na blaho Cirkvi a
vlasti privolil a oženil sa s Chichou,
dcérou Křesimíra, kráľa Chorvátska
a Dalmácie.

V manželskom stave sa obidvaja
pretekali v nábožnosti a konaní
skutkov milosrdenstva. Žili spolu
ako dvaja anjeli v ľudských telách.
Obaja slúžili poddaným občanom
skvelým príkladom, kresťanským
zmýšľaním a čistou horúcou láskou.

Štefan chcel dať Imricha koruno-
vať za kráľa ešte za svojho života.
Božia prozreteľnosť však rozhodla
inak. Slávnostná korunovácia bola
určená na 2. 9. 1031. Osem dní pred
korunováciou však Imricha ťažko po-
ranil divý kanec a po ťažkej chorobe
3. 9. 1031 zomrel. Pochovali ho v Sto-
ličnom Belehrade. Na budúcu nedeľu
umrela aj jeho panenská manželka.
Pápež Gregor VII. svojou konštitú-
ciou vyhlásil za svätých všetkých,
ktorí obrátili Panóniu na kresťanskú
vieru, teda aj Imricha.        – rm –

5. NOVEMBER – SV. IMRICH
(100? – 1031)

Kancelária farského úradu
 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
 popoludní Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30
V prvopiatkovom týždni popoludňajšia

služba v kancelárii nie je!

Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


