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– Najsvätejšej Trojice
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Resp.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na
celej zemi.
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POZNÁME TEN POCIT, keď sa
chceme vyjadriť, ale neprichá-
dzajú nám na um tie správne

slová. Jednoducho to nie a nie zo se-
ba dostať. Asi tak ostáva zaskočený
každý, kto sa pokúša objasniť ústred-
né tajomstvo kresťanskej viery, ta-
jomstvo Najsvätejšej Trojice. Každý
z nás ho vyznáva, opakujeme ho pri
každom prežehnaní, pri každom „Ve-
rím v Boha…“ alebo „Sláva Otcu…“,
akceptujeme ho ako organickú súčasť

v Ježišovi
Kristovi sa
dozvedáme
nielen o
činnosti, ale
i o živote
Boha Abra-
háma, Izáka
a Jakuba,
Boha našich
otcov, a zis-
ťujeme, že
tento náš Boh nie je autoritatívny
monarcha a podivný samotár, ale že
je spoločenstvo troch osôb. Dozve-
dáme sa, že Otec miluje Syna, Syn
miluje Otca a tento ich vzťah je až
osobou, Duchom Svätým, Láskou.
Zisťujeme, že Ježišova pozvánka
k nasledovaniu neznamená pre nás
prijatie na vysokoškolské štúdium,
ktorého absolvovanie je určené len
tým najzdatnejším, ale že je v prvom
rade povolaním žiť tak, ako žil on už
oddávna – v láske. Preto jeho priká-
zaním je „aby ste sa milovali navzá-
jom“ (Jn 15, 17). Učí nás len to, čo
sám odvekov žil a naveky žiť aj bude.

A tak, aj keď nám v teoretickej ro-
vine dochádzajú slová, pre náš prak-
tický život ostáva tajomstvo Najsvä-
tejšej Trojice úplne zrozumiteľným. n

kresťanstva, veď sme pokrstení v
mene Otca i Syna i Ducha Svätého,
ale skúste to niekto vysvetliť – tri od-
lišné osoby, ale pritom jeden jediný
Boh. Tu naše konštrukcie myslenia
zlyhávajú a predstavivosť ponúka len
infantilné obrázky na spôsob trojhla-
vého draka.

Hľa, tajomstvo. Ťažko pochopiteľné
a napriek tomu prijímané. A to len
skrze Krista, priameho svedka a
účastníka tohto mystéria. Lebo len
vďaka vteleniu a zmŕtvychvstaniu Sy-
na sa dozvedáme plnú pravdu o Otcovi
i Tešiteľovi. Vďaka plnosti zjavenia

V RÁMCI PROJEKTU OZ Slnovrat „Kon-
certy v pivnici“, ktorý sme v našom

meste rozbehli od apríla 2007, sme v našej
farskej pivnici privítali v poradí druhú
kapelu folkového zamerania. Kapela HUPS
z Popradu v jej 3-člennej zostave nám za-
hrala v piatok 21. mája a ponúkla nám prí-
jemnú hudbu v atmosfére sviečok a prítmia
našej pivnice.
Odkiaľ je váš názov?

Hráme traja, Evka (spev, husle)
s manželom Petrom (gitara, spev) a bas-
gitarista Vlado, ktorý ovláda perfektne
aj husle. Pôvodne, keď sme boli iba
dvaja, sme sa volali DUO HUPS, dnes
HUPS. Hups možno preto, lebo nie sme
až takí dokonalí a niekedy to „hups“ pri
našom hraní padne. Možno aj preto, že
naše skladby sa lepšie počúvajú sa zat-
vorenými očami: „hudba pre snívanie“.
Aká je vaša história a vaše úspechy?

Rok 2001 sa nesie pre nás v znamení
celkom slušných úspechov aj keď neo-
cenených. Z oblastného kola Trampskej
Porty v Prešove sme postúpili na ce-
loslovenské kolo v Trenčíne. Z kraj-
ského kola Strunobrania 2001 v Spiš-
skej Novej Vsi sme postúpili na celoslo-
venské kolo do Banskej Štiavnice. V
českom konkurze Záhrady pesničkárov
sme postúpili do semifinále a hrali sme
aj vo finále. Potom nasledovali festivaly
na Slovensku, z ktorých sme sa snažili
zažiť čo najviac, menovite Strunobranie,
Folkovanie pod Skalkou, Vandermúzu,
Country Weekend na Šunave, Country
Lodenicu.
Aký štýl hráte?

Je to niečo medzi bluegrassom, fol-
kom a folklórom s jemným nádychom
popu a v niektorých skladbách jemného
akustického rocku. Podstatné je skôr
to, že hudba ide priamo z nás a nijaká

MYSTÉRIUM TROJICE
Marcel Stanko, kaplán

MYSTÉRIUM TROJICEMYSTÉRIUM TROJICEMYSTÉRIUM TROJICEMYSTÉRIUM TROJICEMYSTÉRIUM TROJICE

ROZHOVOR S zmes názvov
z nej nespraví
nič horšie ani
lepšie.
Nahrali ste ne-
jaké CD?

Náš prvý CD
album má 11
skladieb. Všetky
skladby, s vý-
nimkou dvoch,
sú z dielne na-
šej, tie dve sú slovenské ľudové – jedna
balada s našou hudbou a v tej druhej
sú naše akordy, ktoré sa dorábali do už
známej melódie a textu.
Odkiaľ beriete inšpiráciu pri tvorbe
textov?

Inšpirácia? Zo života. Momentálne
skladáme menej piesní, pretože sme sa
zamysleli aj nad tým, že náš život beží
omnoho rýchlejšie a častokrát sa nestí-
hame obzrieť za seba, kto je vedľa nás.
Kedysi, keď sme mali viac času, keď
sme chodili ešte za ručičky, po lúčke
a festivaloch, hmm… Peter píše viac
textov, niektoré píšem ja. Hudbu tvo-
ríme väčšinou spoločne.
Aké je vaše posolstvo pre publikum?

Je ťažko hovoriť o nejakom zámere
našich koncertov, keďže ani my ich
nemávame často. A keby sme chceli
odovzdávať niečo, museli by sme mať
v prvom rade program koncertov. Ne-
máme ani manažéra skupiny a nemáme
ani nejakú chuť vydobýjať si nejaké po-
stavenie na scéne, lebo v komerčnom
svete nemáme šancu. Náš cieľ je v pod-
state jednoduchý: Hrať a mať kde hrať.
Chceme hrať a myslíme si, že sa máme
čím prezentovať. Nejaké konkrétne po-
solstvo nemáme. Hráme pre takých ľu-
dí, ktorí sa po koncerte pri nás
zastavia a povedia: »Ďakujem, páčilo sa
mi to.« To nám stačí.

Za rozhovor ďakujeme Evke
z kapely HUPS

www.hups.host.sk



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 19.00 7.00;18.00 9.00

Vojčice, charita 18.00 19.00
Zempl. Hradište 19.00 18.00 9.00

Nový Ruskov 18.00 10.30

Rómska osada 17.00

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
Tob 1,3;2,1b-8; Ž112; Mk 12,1-12 11.30 † Pavol, Mária, Andrej

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. 17.00 ¤ Rudolf s rodinou

Sv. Bonifáca, bs. mč. 6.30
Tob 2,9-14; Ž 112; Mk 12,13-17 11.30 ¤ Mária a Marián s rod.

Srdce spravodlivého je pevné, dôveruje v Pána. 18.00 ¤ Oto s rodinou

Sv. Norberta, bs. 6.30
Tob 3,1-11a.16-17a; Ž 25; Mk 12,18-27 11.30 ¤ Ladislav s rodinou

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu. 18.00 ¤ Sylvia

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 6.30
prikázaný sviatok 11.30 † Jolana, Štefan

Gn 14,18-20; Ž 110; 1Kor 11,23-26; Lk 9,11b-17 Kriste, 16.30
ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. 18.00 † Júlia, Ján

6.30
Tob 11,5-17; Ž 146; Mk 12,35-37 11.30 † František, Július

Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. 18.00
Tob 12,1.5-15.20; (Ž) Tob 13,2.6; Mk 12,38-44 6.30 ¤ rod. Kolodiova

Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky. 18.00 ¤ Klára s rodinou

7.30 ¤ Marcel a Jana

9.00 ¤ rod. Kobialkova

10.30
1 Kr 17,17-24; Ž30; Gal 1,11-19; Lk 7,11-17 17.15 vešpery

18.00 ¤ Helena s rodinou
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10.6.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie A. Zapotoková A. Potocká M. Švagrovská

žalm M. Borošová

2. čítanie M. Čierna deti M. Vargová B. Dinisová

prosby M. Ščerbej J. Karniš

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

V sobotu 26.5.2007 sviatosť
krstu prijali Vanesa Džudžo-
vá, Jaroslava Džudžová a Vik-
tória Horodníková. Vítame ich v na-
šom spoločenstve. Nech sú rodičom
na radosť a svetu na osoh.

1. Zo slávnosti sv. birmovania veno-
vali na farské a kostolné potreby
5000 Sk. Rodičia prvoprijímajúcich
detí zo skupiny p. kapl. Juraja ve-
novali na farské potreby 2000 Sk.
Srdečne Pán Boh zaplať!

2. Pozor zmena: Upozorňujeme!
V pondelok bude sv. omša o
17.00 a nie o 18.00 hod.

3. Vo štvrtok máme prikázaný svia-
tok Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána
Ježiša Krista. Sv. omša bude aj o
16.30 hod. V prípade dobrého po-
časia budú pri sv. omši o 18.00
oltáriky pred kostolom.

4. V sobotu 9. júna 2007 sa vo Voj-
čiciach koná juniáles organizo-
vaný ZMM. Z tohto dôvodu tam
bude aj večerná svätá omša
s platnosťou na nedeľu.

5. Potrebujeme lektorov čítať na
nedeľnú sv. omšu o 9.00 hod. Pro-
síme záujemcov, aby sa prihlásili
v kancelárii alebo u p. J. Galgana.

6. Od 13. do 19.6. bude zbierka let-
ných šiat pre tých, ktorí to potre-
bujú. Veci, ktoré odovzdáme do
Žakoviec. V mene detí vám ďa-
kujeme.

7. OZ Slnovrat Vás srdečne pozýva
dňa 8.6.2007 o 19:30 do „Pivnice“
na koncert folkovej skupiny európ-
skeho formátu, nominovanej na
cenu Objav roka v prestížnej súťa-
ži Aurel 2006, HRDZA s charizma-
tickou speváčkou Veronikou Raba-
dovou. Vstupné: 50 Sk, predpredaj
vstupeniek: Záhradkárske potreby
– SEMEX, Kukučínova 1319/7 (za
Jednotou). Mobil: 0905 271 834.

  S  S  S  S  SOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Slavomír Seman a Lenka Gašparová

Ohlasujú sa druhýkrát:
Martin Jakub a Miroslava Majerčáková
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

Kľakanie a prežehnanie

VIERA JE NIELEN DUCHOVNÝ vnútor-
ný akt, v ktorom sme uverili, že Kris-

tus je Boží syn, ale aj akt, ktorý je spojený
aj s vonkajším prejavom, gestom. Niekedy
si všímame, ako prichádzate do kostola a
idete na svoje miesto. Pohľad na mnohých
z vás je niekedy smutný. Čo presne?

Keď vchádzate do kostola, prežehnajte
sa pri sväteničke. Pravda, ak je to možné.
Tam pri nej, teda hneď pri vchádzaní, by
ste sa mali prežehnať. Ale robme toto gesto
tak, aby sme si uvedomili, čo robíme. Neod-
háňame ani muchy, ani komáre, ale sa pre-
žehnávame. Žehnáme sa na čelo, ramená,
brucho. Kríž nás má objať. Máme si uve-
domiť, že dávame na seba znamenie spásy.
Tie vaše kríže vyzerajú niekedy smiešne
a neúctivo. Prekvapuje nás, že to robia aj
tí, ktorí sú skoro denno-denne v kostole.

Kľakáme na tom mieste, kde chceme
ostať alebo kde si ideme sadnúť. Ale kľa-
káme tak (ak nemáme zdravotný problém),
že naše koleno sa má dotknúť zeme. To
nemá byť „čupnutie, pokrčenie kolena“. Vi-
deli ste niekedy kňaza, ako kľaká? Tak by
to malo vyzerať.

Napríklad: Prídeš do kostola a chceš ísť
do svätyne na lavičku:
1. Prežehnaj sa pri sväteničke alebo

hneď, keď vojdeš do kostola.
2. Ideš do svätyne a pri lavičke, kde si

chceš sadnúť, si kľakni tak, aby sa tvo-
je koleno dotklo zeme. Už sa nežehnáš!

3. Nikdy nemáme spájať dve gesta naraz,
teda aj prežehnanie aj kľakanie. Výnim-
ka je vtedy, keď kňaz udeľuje po-
žehnanie so sviatosťou oltárnou.

– dekan –

Z VAŠICH POSTREHOV
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