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6. nedeľa v období cez rok

Resp.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.
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K

Katarína Kažimírová, katechétka

IEME, ŽE JEŽIŠOVI IŠLO pre-
dovšetkým o to, aby človek ne-
stratil Boha. Človek bez Boha

nie je plnohodnotným človekom. Celé
svoje kázanie zameral na to, aby vy-
svetlil ľuďom, čo môže ohroziť ich
zameranie na Boha. Ježiš dnes hovorí,
že také ohrozenie spôsobuje bohat-
stvo, nasýtenosť, hriešna radosť a
túžba po ľudskej chvále.

Pravé bohatstvo...

Ježišovi ale išlo aj o to, aby človek
bol dôstojným obrazom Boha. Nestáva
sa ním vtedy, keď je chudobný a
hladný, alebo keď nevinne trpí a je
prenasledovaný. Tento záujem potvr-
dzoval svojimi zázrakmi, ktoré sa do-
týkali práve dôstojnosti človeka. Na-
príklad rozmnožením chleba, uzdravo-
vaním chorých, povolávaním hriešnikov
a odvrhnutých k dôstojnému životu.

Zaiste, že Ježiš bol aj realista.
Vedel, že bude na svete vždy dosť ľudí,
ktorí budú smädní a hladní, ktorí
budú prenasledovaní a trpieť. Preto
vyzýval všetkých, ktorí v neho uverili,
aby zmysel života chápali predo-
všetkým v službe ľuďom. Ale vedel aj
to, že ani láska ľudí nedokáže zo sveta
urobiť raj. Preto všetkým trpiacim
prisľúbil hojnú odmenu v nebi. A prá-
ve z tohto pohľadu máme chápať ako

realizovať blahoslavenstvá už tu na
zemi.

Mladý človek prechádzal po meste
a na špinavej zemi zbadal zlatý
peniaz. Zohol sa, zodvihol ho a scho-
val v taške. Od tej chvíle vždy keď
išiel po ulici bol jeho zrak upriamený
na špinavú cestu s nádejou, že znova
niečo nájde. A skutočne našiel vše-
lijaké predmety a peniaze, ktoré iní
stratili. Chodil takto celý život a keď
umieral bol bohatý. Jeho tragédia
spočívala ale v jednom: že poznal len
špinavé cesty. A to je aj tragédia
dnešných ľudí, ktorí stále niečo hľa-
dajú, aby mali stále viac a viac. Preto
nikdy nezažijú radosť z viery, radosť
z lásky k iným ľuďom, ale ani radosť
z krásnej prírody, ktorá ich obklopuje.
A Ježiš im odkazuje: “Beda vám, bo-
háči, už máte svoju útechu”. Raz budete
plakať a hladovať, ale už vám nikto
nepomôže.

Blahoslavenstvami nás Ježiš volá
k takému životu, ako viedol aj on. On
miloval všetkých ľudí bez rozdielu.
Dával im silu a nádej, bol milosrdný a
šíril pokoj. A hoci nič zlé neurobil, bol
prenasledovaný a vydaný na zabitie.
Ak žijeme podobne, sme jemu po-
dobní, sme s ním spojení a to je pre
nás aj najväčší prameň pre pozemskú
blaženosť. A za takýto život nás čaká
aj večné spoločenstvo s Bohom.

AK NENÁPADNE TAM KĽAČAL
pred lavicami v našom kosto-
le. Vtedy som si ho všimol

prvýkrát. Tesne pred tým totiž pred
rannou sv. omšou prišiel a poprosil
v sakrestii o sv. zmierenia. To bolo
moje  prvé  stretnutie  s jedným Tre-
bišovčanom,  presnejšie  s futbalistom
Marekom Čechom. Keďže mám k fut-
balu  blízko, dovolil som si s ním uro-
biť tento  rozhovor. ( dekan )
Základné  údaje:
Marek Čech,  narodený 26.01.1983.
Futbalová  kariéra:

Slavoj Trebišov – 5-16
      Inter Bratislava - 16-20
      Sparta Praha – 20-22
      Fc Porto 22
Kto je a kto bol pre teba najväčší
vzor?
Nemám nikoho, ale stále som sa
snažil žiť a myslieť ako ma vychovali
moji rodičia. Futbalový vzor bol pre
mňa odjakživa Rivaldo, Brazílsky
reprezentant, ktorého ľavačka bola
veľmi uznávaná. Možno že preto, lebo
som tiež ľavák.
Radosť z futbalu, ktorá?
Bronzová medaila s ME do 19 rokov
a 3 ligové tituly v troch krajinách.
Sklamanie z futbalu, ktoré?
Zápas s Brazíliou, preto že sme 7.
min do konca zápasu vyhrávali 1-0.
Bolo to na MS v Dubaii. Potom
vyrovnali a v nadstavenom čase dali
gól a postupovali do štvrťfinále.
Čo si v živote najviac ceníš? Aký
je tvoj rebríček hodnôt?
Môj rebríček hodnôt je nasledovný:
1. Boh a viera, bez ktorej by som svoj
život určite nezvládol.
2. od toho sa vlastne rozvíja všetko
ostatné, či už zdravie, rodina,

priatelia a práca,
hobby   v jed-
nom.
Ako to je s tvo-
jou vierou?
V našej rodine
sú obidvaja ro-
dičia veriaci a bo-
li vychovaní vo
viere. Tak že aj
mňa obidvaja
rovnako vychovali
vo viere, snáď
keď to mám troška rozdeliť, tak mama
sa viac tomu venovala, ale fakt len o
trošku. Nútiť do kostola ma ne-
museli, ale ako každý som mal zlý
deň, ale kostol som nevynechal. Teraz
je to trocha zložitejšie, do kostola
chodím pravidelne ak mi to moje
povinnosti dovolia, ak mám čas, tak
určite som tam.
Klasická otázka: Čo ti dáva viera?
Viera mi dáva veľa, pomáha mi
v mojom súkromnom a aj profesio-
nálnom živote. Myslím si, že na jej
základe sa zo mňa stál dobrý človek a
katolík. Pomáha mi v ťažkých chvíľach
a som jej vďačný za veľa v mojom
živote.
Dá sa zladiť futbal s náboženskými
povinnosťami?
Niektorí hovoria, že nie a niektorí, že
áno. Ja si myslím, že áno. Aj napriek
tomu, že niekedy kvôli pracovným
povinnostiam nemôžem navštevovať
svätú omšu, nie som slabým
kresťanom. Proste môj čas mi to
neumožnil a môžem to vynahradiť
inými skutkami ako omšou na budúci
deň alebo rozhovorom s bohom, čiže
modlitbou. Dnes už existujú aj omše
v priamom prenose, samozrejme nie
je adekvátne, ale je to viac ako nič.

pokračovanie o týždeň....

RozhovRozhovRozhovRozhovRozhovor s ror s ror s ror s ror s rodákom...odákom...odákom...odákom...odákom...
(1. èast')



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 18.00 18.00 18.00 7.30 9.00

Vojčice, charita 15.30
Zempl. Hradište 17.00 10.30

Nový Ruskov 17.00 10.30

Rómska osada 16.00

nemocnica 16.00 16.00 16.00 16.00
ústav 11.00 11.00 11.00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6.30

Gn 4,1-15; Ž 50,1-21; Mk 8,11-13 11.30 † Dušan

Príjmi od nás, Pane, obetu chvály. 18.00 † Mária

6.30
Gn 6,5-8;7,1-5.10; Ž 29,1-10; Mk 8,14-21 11.30 víťazstvo NSPM

Pán požehná svoj ľud pokojom. 18.00 ¤ Anna

Sv. Cyrila,mm., a sv. Metoda,bs., 
patrónov Európy

6.30

Gn 8,6-13.20-22; Ž 116,12-15.18-19; Mk 8,22-26  11.30 † Ján, Jolana

Prinesiem ti, Pane, obetu chvály. 18.00 † Anton

6.30
Gn 9,1-13; Ž 102,16-26; Mk 8,27-33  11.30 ¤ Pavel, Andrea

Pán z nebies pozerá na našu zem. 18.00 ¤ Michal

6.30
Gn 11,1-9; Ž 33,10-15; Mk 8,34-9,1 11.30 † Zuzana, Zuzana

Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi. 18.00 ¤ manželia Anna a Ján

Siedmich sv. zakl.reh. Služobníkov 6.30 † Terézia

 P. Márie          Hebr 11,1-7; Ž 145,2-11; Mk 9,2-13

Oslavovať ťa chcem naveky, Bože môj kráľ. 18.00 † Jozef

7.30
† Alžbeta, Mária, Michal, 

Juraj

9.00
10.30

17.30 vešpery

18.00 † Andrej, Mária

Po         
12. 2.

Ut       
13. 2.

St         
14. 2.

1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Ž 103,1-13; 1Kor 15,45-49; 
Lk 6,27-38

6. nedeľa v období cez rok

Pi          
16. 2.

Št        
15. 2.

Ne       
18. 2. 

So       
17. 2.
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OZNAMY

1. Bohuznáma venovala 1000 Sk.
Srdečné Pán Boh zaplať.

2. Stretnutie Kresťanských senio-
rov bude v stredu 14.2.2007 o
15.00 hod. v MsKS.

3. Pozývame vás na modlitbu ve-
čeradla v stredu 14.2.2007 o
17.00 hod.

4. Milí veriaci, bratia a sestry.
Chcem  vás láskavo poprosiť, aby
ste v tomto roku  venovali  2%
svojich  daní  nášmu združeniu
„SVETLO ŽIVOTA“. Upozorňujem,
že neprosím, aby ste dávali zo
svojho, čo vám patrí, ale z daní,
ktoré berie  štát. Vás teda tento
dar vôbec nezaťaží. Svojou
pomocou podporíte dobré dielo
našej farnosti. Veď v budúcom
zariadení si môžete nájsť prácu
aj vy, čo ste teraz  nezamestnaní.
Bližšie informácie  podáme v sa-
kristii kostola, alebo v kancelárii
farského úradu.
(dekan )

5. Vyšla útla kniha nášho dekana
s názvom „Večný život“. Môžete
si ju zakúpiť v sakristii. Cena  50
Sk.

6. Úmysel modlitby na február:
Naše modlitby v tomto mesiaci
budú patriť Severu – západná
časť.

7. VYSVETLENIE
Vovedenie do kauzy: Mnohí hovo-
ríte: „Dekan vybavil, že ten a ten,
tá a tá môže prijímať sviatosti, že
tej a tej, tomu  a tomu vybavil
neplatnosť manželstva.“
Farár/dekan o tom nerozhoduje.
Jeho úloha spočíva len v tom, že
zhromaždí všetky potrebné  do-
klady a tie posúva na  Metropolit-
ný súd. Teda súd rozhoduje
o týchto  veciach, nie dekan, nie
farár. Cirkevný súd si volá na
výsluch všetky dotknuté strany.
Na základe výsluchu sa vydáva

18.2.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie T. Tink A. Potocká M. Žiaranová

žalm D. Telepčáková

2. čítanie P. Urban deti M. Vargová E. Capová

prosby B. Lešová J. Karniš

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

V sobotu 3.2. 2007 sviatosť
krstu prijal Peter Toth. Víta-
me ho v našom spoločenstve.
Nech je rodičom na radosť a svetu
na osoh.

ZZZZZOOOOO     zzzzz¡¡¡¡¡ IIIIIVOTVOTVOTVOTVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI

rozhodnutie.
Naučme sa teda: Nie dekan  vy-
bavil, ale cirkevný súd rozhodol.
Nešírme dezinformácie, aj to je
otázka hriechu. (dekan)

KRIŽOVÁ CESTA - PÔST  2007
TREBIŠOV - čas: 16.45 hod.

1.pôstna nedeľa:
Krížová cesta seniorov; zodpovedný  J.
Galgan, kňaz: vdp. Š. ŠANTA

 2.pôstna nedeľa:
Krížová cesta mládeže; zodpovedný:
OT – team, kaplán J. SITARČÍK

3.pôstna nedeľa:
Krížová cesta detí; zodpovedný:
K.Kapitánová, F. Ďuristová, kaplán  M.
STANKO

4.pôstna nedeľa:
Krížová cesta farského spoločenstva;
zodpovedný: I. Farkašová, kňaz: J.
DRONZEK

5.pôstna nedeľa:
Krížová cesta rodín; zodpovedný:
Modlitby otcov a matiek, kaplán J.
SITARĆIK
VOJČICE  -  čas:15.00 hod.

1.pôstna nedeľa:
Krížová cesta detí; zodpovedný kap. M.
STANKO

2.pôstna nedeľa:
Krížová cesta seniorov; zodpovedný
kňaz Š. ŠANTA

3.pôstna nedeľa:
Krížová cesta mládeže; zodpovedný
kap. J. SITARČÍK

4.pôstna nedeľa:
Krížová cesta miništrantov; zodpoved-
ný kap. M.STANKO

5.pôstna nedeľa:
Krížová cesta členov ružencového
bratstva; zodpovedný: M. Prosbová,
kňaz: J. DRONZEK


