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Resp.: Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život.

UK

Bolo namáhavé nájsť termín na tento roz-
hovor. Náš dekan je stále zaneprázdnený,
má toho ozaj veľa. Vedúci katedry filozofie
na univerzite v Košiciach, dekan, farár nie
malej farnosti. Ale predsa sa to podarilo.
Ste tu už tri roky. Ako hodnotíte
svoje pôsobenie v našej farnosti?

Tak to ubehlo? Pomaly sa mi treba zbe-
rať ďalej. Nerád hodnotím veci, ktoré by
mali hodnotiť iní, ako sú otec arcibiskup,
predstavení, pravdaže aj veriaci farnosti.
Božie slovo jasne hovorí: „Po ovocí ich
poznáte.“
Možno ťažká otázka: Niektorí sú spo-
kojní, iní nie. Čo vy na to?

Jasne si to uvedomujem. Ale ktorý kňaz
vyhovel všetkým? Je to prirodzený jav, že
som niekomu viac či menej sympatický… a
propos: Kristus bol Boží Syn a nevyhovel
všetkým, čo potom ja, obyčajný hriešny
smrteľník?
Chvála na vašu adresu je tá, že ste
opravili mnohé veci. V kostole organ,
orlovňu, okolie kostola, na fare piv-
nicu, prízemie, teraz robíte poscho-
die, je dokončený kostol v Hradišti a
stavia sa fara vo Vojčiciach. Nie je to
veľmi rýchle tempo?

Neviem, jednoducho sedieť nebudem.
Vtedy som vo svojom živle, keď je „chaos“.
Možno príde čas, keď sa mi vôbec nebude
chcieť žiť v neustálom stavebnom ruchu,
v zháňaní peňazí, ale teraz je čas, aby som
tak žil, tak žijem. Roboty som sa nikdy ne-
bál. Aj tu by som povedal slová z Božieho
slova: Som neužitočný sluha, robím čo sa
mi prikázalo. Veď to, čo robím, nerobím pre
seba. Toto všetko tu ostáva.
Zháňanie peňazí. Ako to vlastne je
v našej farnosti? Je ich dosť?

Úprimne: zo zvončeka ledva prežijeme.
To, čo sa robí, môže sa urobiť preto, lebo sa
mi podarí nájsť sponzorov, ktorí pomôžu.

Je to hanba, ale ne-
deľný zvonček je na-
ozaj veľmi nízky.
Okolo 600 ľudí dá do
zvončeka v nedeľu 1-
2 Sk. Keď som sem
prišiel, boli veľké reči
o tom, ako sa tu hos-
podári. Možno si ešte
pamätáte, ako som
vtedy verejne povedal:
Prestaňte obviňovať
niekoho za také veci,

jednoducho tu niet z čoho „zobrať“. Viem, že
peniaze sú háklivá vec, ale na porovnanie:
v mojom rodisku je na sv. omši okolo 200
ľudí a nedeľný zvonček dosahuje výšku
okolo 5000 Sk. Tu je na sv. omši v nedeľu
aspoň 10-krát viac ľudí a zvonček je
priemerne len 16 tisíc. V proporčnom pre-
počítaní by mal dosahovať výšku 50 a nie
16 tisíc. Keby to tak bolo, všetko už je
dávno urobené. A určite by aj pastorácia
vyzerala ináč. Zároveň si uvedomujem, že je
veľa rodín, ktoré majú vážne existenčné
problémy. Pravdaže chápem, že tí, ktorí ne-
môžu, nedajú.
Hovorí sa: Čím bohatší ľudia, tým sú
skúpejší. Je problém v tom?

Niečo pravdy na tom určite bude. Ale
poznám mnohých, ktorí majú a prispejú aj
tu v našom Trebišove. Pravda je aj taká, že
mnohí sa navzájom pri sv. omší pozorujú, a
potom hovoria: Viete si to predstaviť, pán
dekan? Má na sebe kožuch za 30 tisíc a do
zvončeka dá mincu. Tu si treba uvedomiť
zásadu, ktorú povedal otec arcibiskup: Kto
má viac, nech dá viac, kto má málo, nech
dá, koľko môže dať. Jedno z cirkevných
prikázaní hovorí: Podporovať cirkevné akti-
vity. Je to teda aj otázka svedomia a hrie-
chu. Chcem všetkých uistiť, aby sa nebáli,
v žiadnom prípade sa tu peniaze nerozha-
dzujú. Som pevne presvedčený, že to všet-
ci vidia.

– Pokračovanie (už na duchovnú
tému) o týždeň –

Pripravila Beáta Šimková

ROZHOVOR
S NAŠÍM DEKANOS NAŠÍM DEKANOS NAŠÍM DEKANOS NAŠÍM DEKANOS NAŠÍM DEKANOMMMMM

VIEME, ŽE BOH stvoril človeka
na svoj obraz a podobu – do-
konalého, zdravého, so schop-

nosťou poznávať a milovať svojho
Stvoriteľa. Avšak keď sme upadli do
hriechu, začali sme byť náchylní
k chorobám a podliehať smrti. Stratili
sme plnosť života, ktorú nám Boh dal.
Kto z nás nepociťuje nedokonalosť
svojho srdca, celého svojho života na
tomto svete?

V evanjeliu je prísľub, že Boh nás
chce uzdraviť a obnoviť. Svätý Irenej
povedal: „Slávou
nášho Boha
je plnohodnotne
žijúci človek.“
Boh chce, aby
jeho sláva žiari-
la z uzdravených
a obnovených mužov a žien, ktorí žijú
v jeho Duchu.

Evanjeliový príbeh o uzdravení hlu-
chonemého muža poukazuje na to,
ako sa Ježiš dôkladne stará aj o naše
telesné neduhy. Je tu však ešte nie-
čo naviac. Uzdravenie mužovho teles-
ného nedostatku je znamením du-
chovného uzdravenia, ktoré chce
Ježiš poskytnúť každému z nás. Ak
Ježiš chce, aby znovu počulo hluché
ucho, o čo väčšmi túži, aby aj naše
hluché srdce počulo jeho hlas!

Neuspokojte sa len s čiastočným
počúvaním Božieho hlasu! Neuspo-
kojte sa len s čiastočným oslobode-
ním od hriechu! Ježiš prišiel, aby
sme mali život v plnosti, a nie sa
ním len tak preplazili (Jn 10, 10). Je
to možno príliš veľký prísľub na to,

aby sme ho plne
pochopili, avšak
je to prísľub sa-
motného Boha a
ten svoje prísľu-
by stopercentne
dodržiava (Rim
4, 20-21).

Popros dnes
pri svätej omši
Pána, nech ti ot-
vorí uši, aby si
ho mohol lepšie

počúvať, nech ti otvorí oči, aby si ho
mohol lepšie vidieť, a nech ti očistí
reč od všetkých nedostatkov, aby si
mohol ohlasovať jeho dobrotu. Popros
ho, aby ťa celého uzdravil a obnovil –
tvojho ducha, myseľ i telo, aby si
mohol žiť život, pre aký ťa stvoril. On
to chce urobiť. Prisľúbil totiž, že kto-
koľvek ho bude s vierou o niečo pro-
siť, dostane to (Mk 11, 24). A on urobí
to, čo chce, a to, čo sľubuje!

kaplán Juraj  Sitarčík
podľa Slova medzi nami

BOHBOHBOHBOHBOH
UZDRAVUJE



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 19.00 19.00 19.00 19.00 10.30 19.00 10.30

Z.Hradište 8.30 8.30
N. Ruskov 18.00 9.00 9.00

17.9.2006 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie T. Tink A. Vaníková Z. Lešková

2. čítanie B. Lešová deti M. Ruttkayová V. Leško

prosby P. Urban K. Iľková
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6.30
1 Kor 5,1-8; Ž 5; Lk 6, 6-11 11.30 ¤ Mária

Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti. 18.00 † Helena

Najsv. mena Mária 6.30
Iz 7,10-14;8,10c; (Ž) 1Sam 2,1-8;Lk 1,26-38 11.30 ¤ Mária

Srdce mi plesá v mojom Bohu. 18.00 ¤ Ľuboš

Sv. Jána Zlatoústeho, bs. uč. 6.30
1 Kor 7,25-31; Ž 45; Lk 6, 20-26 11.30 ¤ za víťazst.Nepoškv.Srdca PM

Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoj sluch. 18.00 † Ján

Povýšenie svätého kríža 6.30
Nm 21,4c-9; Ž 78; Jn 3,13-17 11.30 † Michal

Pane, ty buď našou spásou. 18.00 ¤ rod. Obrinova

Sedembol.P.M árie,patrónky Slovenska 7.30 † Agnesa

Sk 1,12-14;(Ž)Lk1,46-55;1Pt 4,13-16;Jn 19,25-27 9.00 ¤ Michal a Božena s rod.

10.30 ¤ Maroš

18.00 † Michal

Sv. Kornélia,pp.mč., sv. Cypriána,bs. mč. 6.30 † Martin

1 Kor 10,14-22; Ž 116; Lk 6,43-49

Prinesiem ti, Pane obetu chvály. 18.00 ¤ Katarína s rod.

7.30 † Helena, Mária, Alžbeta

9.00 ¤ za všetky Anny

10.30
17.30 pobožnosť

18.00 † Irena

Ty si sláva nášho národa, ty si radosť 

nášho ľudu.

Po         
11. 9.

Ut       
12. 9.

St         
13. 9.

Pi          
15. 9.

Št        
14. 9.

Ne       
17. 9. 

So       
16. 9.

Iz 50,5-9a; Ž 116; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35

24. nedeľa v období cez rok

Sväté omše – kaplnky
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OZNAMY

Nemocnica Po, St, Pi, Ne o 16.00 – Ústav Ut, Št, So o 11.00

V štvrtok bude adorácia, začiatok po sv. omši o 11.30, záver o 17.45.

1. Stretnutie kresťanských senio-
rov bude v stredu 13.9.2006
o 15.00 hod. v MsKS.

2. Stretnutia žiakov 3. ročníkov
a ich rodičov budú takto:
Pondelok 18.9.2006 skupina kapl.
Marcela, katechétky Moniky + ZŠ
Komenského II.
Utorok 19.9.2006 skupina p. de-
kana, katechétky Beáty + ZŠ Šte-
fánika.
Streda 20.9.2006 skupina   kapl.
Juraja, katechétiek Daniely, Evy
a Gabriely + ZŠ Sever, Gorkého
a Komenského I.

3. Stále pokračuje zbierka na re-
konštrukciu charitného domu.
Našich mladých môžete v meste
stretnúť oblečených v žltých trič-
kách s nápisom Lux vitae. Prosíme
všetkých veriacich o spropagova-
nie tejto akcie a o príspevok.
Môžete prispieť aj na účet číslo
552297607/0900 VS 2005.

4. Milí veriaci, veci, ktoré sú pre vás
nepotrebné, ale sú zachovalé a ce-
lé a chcete ich darovať tunajším
trebišovským deťom vo veku od 7-
13 rokov, ktoré to potrebujú (veci
vhodné na nosenie v zime), môže-
te priniesť na faru. Zbierka je od 4.
do 13. 9. 2006. Zodpovedná za túto
zbierku je Mgr. B. Šimková. (Zbier-
ka pre Rómov bude v inom čase)

5. Dnes 10. 9. o 14.30 hod. bude stret-
ko pre deti - eRkárov. Týmto stret-
kom otvoríme 5.ročník stretiek v na-
šej farnosti. Pozývame členov aj
nových (6-14 r.).

6. Vo štvrtok 14. 9. o 15.00 hod. sa
v CVČ TV stretnú animátori a vedúci
z eRka-HKSD na OC-TV. Pozývame
všetkých tých, ktorí majú záujem
stať sa animátormi, aby sa prišli
pozrieť. Zídu sa tam animátori (rím.
kat. aj grec. kat.) z TV a MI dekanátu
(15-26 r.).

V sobotu 2. 9. sviatosť krs-
tu prijali Filip Murcko. Vítame
ho v našom spoločenstve.
Nech je rodičom na radosť a svetu
na osoh.

ZZZZZOOOOO     ZIVOTZIVOTZIVOTZIVOTZIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI¡¡¡¡¡

  S  S  S  S  SOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa druhýkrát:
Lukáš Béreš a Daniela Vidová
Rudolf Zužo a Marta Figeľová

Ohlasujú sa prvýkrát:
Stanislav Vyšňovský a Mária Komorovská

Ladislav Hlavoň a Silvia Mihajlová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

Pater noster kvi es in celis.
Sanktificétur nomen tuum,
advéniat regnum tuum,
fiat volúntas tua,
sikut in celo, et interra.
Panem nostrum kotidiánum da
nobis hódie,
et dimítte nobis débita nostra, sikut
et nos dimíttimus debitóribus
nostris,
et ne nos indúkas in tentaciónem,
sed líbera nos a malo.

Agnus Dei kvi tolis pekata mundi
mizerere nobis.
Agnus Dei kvi tolis pekata mundi
mizerere nobis.
Agnus Dei kvi tolis pekata mundi
dona nobis pacem.

FONETICKÉ TEXTY OTÈENÁŠ AOTÈENÁŠ AOTÈENÁŠ AOTÈENÁŠ AOTÈENÁŠ A
BARÁNOK BO•Í BARÁNOK BO•Í BARÁNOK BO•Í BARÁNOK BO•Í BARÁNOK BO•Í NA LATINSKÚ SV. OMŠU

7. V piatok 15. 9. po večernej sv. om-
ši bude nulté biblické stretnutie
pre mladých (17-99 r.). Vedie
kapl. Juraj. Téma: Stvorenie sveta
– Veda versus Biblia.

8. Tento týždeň je vo Vojčiciach
duchovná obnova, omša každý
deň začína pobožnosťou. Spove-
dáme pred každou sv. omšou.


