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LOVNÍK SLOVENSKÉHO jazyka
charakterizuje milosrdenstvo
ako „súcit s trpiacim, biednym;

zľutovanie, zmilovanie“. V bežnej re-
či, ovplyvnenej bezpochyby cirkevnou
latinčinou, sa stotožňuje tiež s od-
púšťaním.

Oveľa bohatšie a rozmanitejšie sú
hebrejské výrazy rahamim, raahum,
haanum a hesed, ktoré vyjadrujú nie-
len súcit, ale aj náklonnosť jednej
bytosti k druhej, nehu, odpúšťanie,
pietu, dobrotu, vernosť, milosrdenst-
vo, či lásku. Nakoľko táto bohatosť
je aj v slovenských prekladoch Pís-
ma, je niekedy ťažké pochopiť biblic-
ké chápanie milosrdenstva.

Má vôbec v dnešných časoch milo-
srdenstvo význam? Akýže súcit, keď
všade sa presadzuje násilie, brutali-
ta, bezohľadnosť, keď sa hlásajú
teórie, že treba „stúpať na vrchol“ za
každú cenu a to v politike, práci vo
vzťahoch medzi štátmi ba dokonca aj
v rodine. Milosrdenstvo sa pokladá
za znak slabošstva, za neschopnosť
presadiť sa. Príklad matky Terezy,
ktorá svojím milosrdným prístupom,
súcitom s trpiacimi dosiahla oveľa
viac, ako väčšina násilníkov, nám
však ukazuje aký absurdný a ne-
správny je tento názor, ktorý má ko-
rene v Nietzcheho teórii.

Súcit vyplýva hlavne z objek-
tívneho a realistického uznania exis-
tencie druhého človeka ako bytosti,
ktorá je schopná trpieť. Jedinec bez
súcitu je niekto, kto stratil zmysel
pre existenciu druhého človeka.

MILOSRDENSTVOMILOSRDENSTVOMILOSRDENSTVOMILOSRDENSTVOMILOSRDENSTVO

„Rozpomeň sa Pane, na svoje zľutovanie
a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od
vekov.“          Ž 25, 6

Boh prejavuje svoju
nehu vtedy, keď sa uka-
zuje ľudská bieda, a to
od jej začiatku až do
konca. Preto sa človek mu-
sí ukázať milosrdný voči svoj-
mu blížnemu, aby tak nasledoval
svojho Stvoriteľa.

Podľa Písma sa ľudské milosrden-
stvo sa nemeria množstvom citov,
ale konkrétnymi dôkazmi. V praktic-
kom živote kresťana sa jeho povin-
nosť milosrdenstva nemôže obmedziť
na ukážkové skutky telesného a du-
chovného milosrdenstva, ale kresťan
si musí uvedomiť aké milosrdenstvo
bolo prejavené ľuďom, akú lásku im
prejavil Boh. Len keď pochopíme
nepochopiteľné – vykupiteľský čin
Ježiša Krista na kríži, vtedy nás pre-
nikne Božia láska, ktorá sa musí
prejaviť v našej láske k Bohu a ľu-
ďom.

Sv. Ján Zlatoústy nám pripomína:
„Nepodeliť sa s chudobnými zname-
ná okrádať ich a pripravovať o život;
…nevlastníme svoje, ale ich veci.“

Ježiš nám viackrát pripomína
význam milosrdenstva: „Blahoslavení
milosrdní, lebo oni dosiahnu milosr-
denstvo“ (Mt 5, 7). Tých, ktorým sa
nedostáva milosrdenstva, Ježiš pozý-
va k sebe: „Poďte ku mne všetci, kto-
rí sa namáhate a ste preťažení, a ja
vás posilním. Vezmite na seba moje
jarmo a učte sa odo mňa, lebo som
tichý a pokorný srdcom; a nájdete
odpočinok pre svoju dušu. Moje
jarmo je príjemné a moje bremeno
ľahké“ (Mt 11,  28-30).

Dennodenne máme množstvo prí-
ležitosti prejavovať milosrdenstvo le-
bo na každom kroku sa stretávame
s ľuďmi, ktorí ho potrebujú. Nepre-
márnime túto príležitosť. – bl –

OLI ČASY, KEĎ SA na kres-
ťanov poukazovalo: hľa, ako
sa navzájom milujú. Títo
kresťania nemali vo svete

nijaké vplyvné postavenie, nijakú
moc. Boli chudobní, ale ich viera
mala príťažlivú silu, lebo sa prejavo-
vala ako láska.

Každý človek,
ak chce žiť na-
plno, by sa mal
stať nasledovní-
kom Krista, ako
sa ním stal svätý
Pavol. Každý by
mal prijať Kris-
tovu náuku s ra-
dosťou, a to aj na-
priek určitým ťaž-
kostiam.

Niet pochýb, že
ide o prijatie Kris-
tovej náuky o lás-
ke, o nasledova-
nie Krista v láske. Lebo láska je
prvým prikázaním, láska je naj-
dôležitejším prikázaním. Poprosme
Ducha Svätého o pomoc, aby sme
nasledovali Krista s láskou a v láske
a aby celý náš život bol láskou.

„Pane, Bože náš, ty, ktorý máš
moc nad smrťou – ba čo viac: nad ži-
votom! My, tvory z prachu, ťa vzý-
vame, my, zraniteľní a zraňujúci, úz-
kostliví a naháňajúci hrôzu: Pomá-
haj nám k viere, ktorá nepotláča
strach zo smrti, nepopiera ho, ktorá

má v úcte život
a chráni ho. Stoj
pri pochybujúcich
a ľuďoch bez náde-
je, ktorí nemôžu
nájsť nijakú ra-
dosť, čo sa osa-
melí a smutní do-
mnievajú, že sú
opustení a len
ustarostene hľadia
do budúcnosti.
Tvoja láska je moc-
ná. Prebuď nás
svojou mocou k ži-
votu. Zbystri nám
uši pre slovo bra-

tov. Otvor nám srdcia pre tvojho Du-
cha, uvoľni stuhnuté údy pre tvoju
službu. V mene Ježiša voláme spo-
ločne: Otče náš…“

(Modlitba z Afriky)
– jg –

MILOVAT¡ BUDEŠ!BUDEŠ!BUDEŠ!BUDEŠ!BUDEŠ!



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
28. 10.

Sv. Šimona a Júdu, ap. 6.45
Ef 2,19-22; Ž 19; Lk  6,12-19 11.30

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. 17.00

Ut
29. 10.

Ef 5,21-33; Ž 128; Lk 13,18-21 6.45

Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po
jeho cestách.

11.30
17.00

St
30. 10.

6.45
Ef 6,1-9; Ž 145; Lk 13,22-30 11.30

Pán je pravdivý vo všetkých svojich slovách. 17.00

Št
31. 10.

6.45
Ef 6,10-20; Ž 144; Lk 13,31-35 11.30

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. 18.00

Pi
1. 11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH 7.30 prikázaný sviatok

Zjv 7,2-4.9-14; Ž 24; 1 Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a 9.00

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia
Boha.

10.30
18.00

So
2. 11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých 6.40
Múd 3,1-9; Ž 119; 1 Sol 4,13-18; Jn 6,51-58 11.30

Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. 18.00

Ne
3. 11. 31. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 pobožnosť 1. nedele

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 9.00 8.00 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30 8.30 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus M. Ruttkayová M. Sakáčová M. Švagrovská
2. čítanie J. Galgan P. Urban A. Potocká B. Dinisová

prosby K. Balintová R. Černáková N. Tomková

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 3. 11. 2002
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.30 Ústav Ut, Št, So o 11.00
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Vo Vojčiciach v nedeľu 3. 11. bude o 14.00 hod. pobožnosť prvej nedele.

OZNAMY

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Michal Dolinič a Mária Morozová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

ARODIL SA V SEGOVII
v strednom Španielsku ako
druhý z jedenástich detí. Jeho

otec bol zámožným obchodníkom
a bohabojným kresťanom. Nábožná
matka vychovávala deti v bázni Božej.
Alfonz prejavoval od najútlejšieho
veku bystrý rozum, horúcu lásku
k čistote svedomia a vrelú úctu voči
Panne Márii. Božia matka mu sprost-
redkovala mnoho zriedkavých dušev-
ných darov. Ako 14-ročného poslali
ho na štúdia do kolégia jezuitov do
Alcaly. O necelý rok musel prevziať
po smrti otca vedenie prosperujú-
ceho obchodu a starosť o rodinu.
Štedro podporoval chudobných blíž-
nych. Matka ho nahovorila, aby sa
v r. 1560 oženil. Nikdy však nezabu-
dol na večný cieľ pozemského života,
ale pritom sa snažil o zbožnosť
a kresťanskú dokonalosť. Postupne
mu zomrela matka, manželka i dve
deti. Vtedy Alfonz ešte lepšie spoz-
nal márnosť pozemských vecí. Chcel
pokračovať v prerušených štúdiách,
ale neuspel. Napokon ho 31. januára
1571 prijali v španielskom meste
Valencii do kláštora jezuitov za frátra
(brata). Pridelili mu najnižšie a naj-
ťažšie práce, ktoré Alfonz svedomito
vykonával. Po noviciáte ho poslali do
kolégia v meste Palma na ostrov
Mallorca, kde zostal do smrti vo
funkcii vrátnika. Stretnutie s ním
pôsobilo na každého blahodárne. Pri
každej práci bola jeho myseľ obrá-
tená k Bohu. V apoštolskom pôso-
bení mu pomáhal jeho hlboký vnú-
torný duchovný život. Pred smrťou
prijal sviatosti nemocných, upadol do
vytrženia, ktoré trvalo tri dni. Zomrel
30. októbra 1617. Za svätého ho vy-
hlásil pápež Lev XIII. 15. januára
1888.         – rm –

30. OKTÓBER – SV. ALFONZ
RODRIGUEZ (1533 – 1617)

1. Počas nasledujúceho týždňa bu-
deme spovedať nasledovne:
Trebišov: ráno pred sv. omšou,
dopoludnia od 10.30,
popoludní: Po, St, Št od 15.00
Vojčice: Ut od 15.30
Zempl. Hradište: Št od 17.00

2. Pobožnosti na cintoríne budú
v piatok 1. 11. takto: v Trebišo-
ve o 13.00, vo Vojčiciach o 13.00,
v Zempl. Hradišti po sv. omši.

3. Členovia SSV si môžu vyzdvihnúť
kalendáre a podielové knižky na
rok 2003.

ODPUSTKY ZA DUŠE V OÈISTCI

V ERIACI, KTORÝ nábožne navštívi
cintorín a pomodlí sa akúkoľvek

modlitbu za zomrelých, môže v dňoch od
1. 11. do 8. 11. získať odpustky, ktoré
môže privlastniť iba dušiam v očistci.

V deň spomienky na všetkých verných
zomrelých  (2. 11.) môžeme získať odpust-
ky a privlastniť ich dušiam v očistci aj tak,
že navštívime kostol alebo verejnú ka-
plnku a pomodlime sa nábožne Modlitbu
Pána – Otče náš a prednesieme vyznanie
viery – Verím v Boha.

K podmienkam získania odpustkov je
potrebné vykonať si sviatosť pokánia, pri-
jať Najsv. Eucharistiu a pomodliť sa na
úmysel sv. Otca; vzbudiť si úmysel, že
chcem prijať odpustky za duše v očistci
alebo za konkrétnu dušu toho zomrelého.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 19. 10. si sviatosť
manželstva vyslúžili Richard
Reicher a Henrieta Degrová,

Martin Ferenc a Martina Kováčová.
Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


