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Resp.: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach.

2009
XII. ročník
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VEĽKŇAZSKÁ MODLITBA, KTORÚ
sa Ježiš  modlil pri Poslednej
večeri, je do určitej miery jeho

testamentom. Ten, kto odchádza,
akoby chcel niečo vážne zanechať
tým, s ktorými žil niekoľko rokov.
Tak je to aj v prípade Ježiša Krista.
V modlitbe zanecháva najvážnejšie
odporúčania a prosby. Modlí sa za
ich jednotu, akoby vedel, že raz
v budúcnosti budú mať kresťania
s tým problém. „Otče zachovaj ich vo
svojom mene...“ Nie možno my nie
sme vinní za rozdelenie kresťanov,
teda Cirkvi, ktorú Kristus založil.
Predsa len je dôležité predstaviť si
niekoľko otázok, ktoré majú bezpros-
tredný vzťah k modlitbe Krista o jed-
notu.

- snažím sa byť zdrojom jednoty
v rodine, vo svojom okolí?

- či sa svojím postojom  pričiňu-
jem o to, aby sa jednota zachovala?

- som ten, ktorý si presadzuje len
svoj názor?

- uvedomujem si, že  presadzova-
nie len môjho názoru môže byť zdro-
jom rozbitia spoločenstva?

- v čase hádky, krízy, hľadám
objektívnu pravdu?

MODLITBA,MODLITBA,MODLITBA,MODLITBA,MODLITBA,
ZDROJ JEDNOTYZDROJ JEDNOTYZDROJ JEDNOTYZDROJ JEDNOTYZDROJ JEDNOTY

- modlím sa v čase krízy za nájde-
nie objektívnej pravdy?

Takéto otázky ako aj iné im po-
dobné, si treba položiť aby som sa
nestal aj ja tým, ktorí dokáže rozbiť
nejaké spoločenstvo.

Marcus Aurelius sa údajne modlil
takto: Pane, daj mi silu, aby som
dokázal zmeniť to, čo sa zmeniť dá.
Daj mi pokoru, aby som dokázal pri-
jať to, čo sa zmeniť nedá. Predovšet-
kým mi však daj múdrosť, aby som
dokázal rozlíšiť jedno od druhého.

Pán Ježíš, nech nás požehnáva
pri každej našej modlitbe. - dekan -

Aj keď nemožno poprieť význam
misijnej činnosti sv. Pavla, je potreb-
né zdôrazniť, že k celkovému misij-
nému úspechu rannokresťanskej cir-
kvi významnou mierou prispeli aj spo-
lupracovníci apoštola Pavla.

Povedané dnešnou terminológiou,
Pavol mal mimoriadne manažérske
schopnosti a vedel zmobilizovať pre
potreby misijnej činnosti ktorú si
naplánoval široké množstvo ľudí, ktorí
aj vďaka jeho riadeniu vykonali obrovský
kus misijnej práce. Mnohých z týchto
spolupracovníkov Pavol veľmi vyzdvi-
hol vo svojich listoch. Vieme, že po
Barnabášovi to bol Sílas alebo Silván –

jeden z popredných mu-
žov, potom to bol Ti-
motej, Priscila a Akvila
a ďalší.

Aj napriek tomu, že
sám apoštol Pavol veno-
val týmto svojim spolu-
pracovníkom dostatočný

priestor, v dnešnej literatúre a to aj
odbornej sa im už taká pozornosť ne-
venuje. Oveľa viac priestoru sa dáva
Pavlovým nepriateľom.

Významné miesto v Pavlovej misio-
nárskej činnosti zohrávali aj veriaci,
ktorých k viere priviedol Pavol. Môže-
me spomenúť Lýdiu prvú pokrstenú
Európanku, ktorá pozvala Pavla do
svojho domu vo Filipách.

Tak sa začala vytvárať reťaz misio-
nárov, ktorá sa od tých čias stále
predlžovala a tak to ide až do dneš-
ných čias. Všetci – či už známejší –
alebo zabudnutí, svedectvom svojho
života prispeli svojou účasťou na
diele spásy sveta. Skúsme sa v rámci
svojich schopností a možností zapojiť
po vzore apoštola Pavla a jeho spolu-
pracovníkov do započatého misijného
diela.  – bl –

ROK
SVÄTÉHO

PAVLA
(29. júna 2008 – 29. júna 2009)

M I S I J N Á
È I N N O S ¡T
SV. PAVLA

SV. PAVLA POVAŽUJEME oprávnene za
najväčšieho misionára prvotného
kresťanstva, aj keď nebol prvým ani
jediným, čo začali po vzkriesení Ježi-
ša Krista misijnú činnosť. Zmŕtvych-
vstalého Ježiša pokladáme za pôvod-
cu vzniku kresťanských misií. Osobné
stretnutie s Ježišom dáva každému
veriacemu schopnosť
stať sa svedkom
a ohlasovateľom po-
solstva spásy aj pre
iných. Misijná úloha
by mala byť vlastná
každému veriacemu a
učeníkovi vzkriesené-
ho Ježiša.

V čase, keď sa apoštol Pavol zapojil
do misijného hnutia, bolo už zásluhou
apoštolov a mnohých misionárov kres-
ťanstvo dosť rozšírené v Palestíne
a Sýrii. Pavol bol spočiatku ako misio-
nár neznámy. Bol poznačený prenasle-
dovaním Ježišových prívržencov.

Ako sám uvádza vo svojich listoch,
skutočnú misijnú činnosť začal zás-
luhou Barnabáša, ktorý ho v Antio-
chii uviedol do cirkvi. Je potrebné
zdôrazniť, že zo začiatku nemala
Pavlova misijná činnosť úspech.

Pavol sa k svojej vedúcej pozícii
v misijnom hnutí prepracoval postupne.
Musel prejsť rôznymi úskaliami, zažiť
nedôveru, odmietanie, výhrady či po-
chybnosti. To všetko môže pri šírení
evanjelia stretnúť aj nás. Nech je pre
nás sv. Pavol príkladom.



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18.00 18.00 10.30

Nový Ruskov 18.00 18.00 9.00
Rómska osada

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

11.30 † Andrej, Anna

 Sk 19,1-8;2-7; Jn 16,29-33

Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. 18.00 † Ján, Michal, Terézia 

Sv. Filipa Neriho,kň. 6.30
Sk 20,17-27; Ž 68,10-21;Jn 17,1-11a 11.30 † Stanislav

Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. 18.00 ¤ rod. Balintova

Sv. Augustína z Canterbury, bs. 6.30
Sk 20,28-38; Ž 68,29-36; Jn 17,11b-19 11.30 ¤ Mária, Katarína, Alena

Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. 18.00
6.30

Sk 22,30;23,6-11; Ž 16,1-11; Jn 17,20-26 11.30 ¤ Helena

Ochráň, ma Bože, k tebe sa utiekam. 18.00 ¤ Anna s rod.

6.30
Sk 25,13-21; Ž 103,1-20; Jn 21,15-19 11.30 † Michal

Pán kraľuje nad všetkými, trón má v nebesiach. 18.00 ¤ Anna s rod.

Gn 11,1-9; al. Ex 19,3-8a.16-20b; Ž 104,1-2.24-30 7.00 ¤ Michal s rod.

Rim 8,22-27; Jn 7,37-39 18.30 † Anton, Mária

Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. vigília Ducha Sv.

7.00
† Mikuláš, Gustáv, Anna,  

Mária

9.00 † Ján, ¤ za maturantov

10.30 ¤ 1.prij.deti

17.30 vešpery

Sk 2,1-11; Ž 104,1.24-34; 1Kor 12,3b-7.12-13 18.00 ¤ za kostolníkov

Po         
25. 5.

Ut       
26. 5.

St         
27. 5.

Nedeľa zoslania Ducha Svätého

Pi          
29. 5.

Št        
28. 5. 

Ne     
31. 5. 

So       
30. 5.

Sv. Bédu Ctihodného, kň.uč., sv.Gregora 
VII., pp., sv. Márie Magdalény de' Pazzi 
pn.
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31.5.2009 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna J. Demčák M. Žiaranová

žalm J. Obrin

2. čítanie M. Ščerbej deti J. Hudáček P. Tóthová
prosby A. Zapotoková M. Lörinčíková M. Švagrovská

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

SSSSSOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa druhýkrát:
Marek Kedžuch a Erika Baloghová

Ohlasujú sa prvýkrát:
Martin Žilka a Šárka Jandová
Gabriel Süč a Katarína Platová

  Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

ZZZZZOOOOO     zzzzz¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI

Dňa 16.5. sviatosť krstu prijali
Michal Biž, Mya Urdianyková,
Michal Pčolinský a Maximi-
lián Arendáš. Vítame ich
v našom spoločenstve. Nech sú rodi-
čom na radosť a svetu na osoh.

V sobotu 9.5. si sviatosť manželstva
vyslúžili Milan Savko a
Natália Jurková. Na spoloč-
nej ceste životom im praje-
me veľa Božieho požehnania.

1. Bohuznámi lekári mesta Trebišov
venovali na vitráže: 300€ a 190€.
Z krstu Michala Biža venovali na
farské potreby 50€. Na farské
a kostolné potreby 30€ skupina kap-
lána Stanislava, bohuznámy venoval
na kostol 35€.Pán Boh zaplať!

2. V dnešnú nedeľu je zbierka na
kresťanské  média

3. V dňoch 5.6.-6.6.2009 sa organizuje
v našej farnosti duchovná púť:
Sanktuarium Božieho milosrdenstva
a po stopách Jána Pavla II. Bližšie
informácie máte na nástenke. Ešte
je voľných päť miest. Hláste sa
u kostolníčky.

4. Spovedanie chorých: Kaplán Sta-
nislav navštívi chorých už vo štvrtok
4.6.2009. Prosíme, ab ste to ozná-
mili príbuzným.

5. Na Turíce 30.5.2009 v sobotu začne
slávnostná Vigília Ducha Svätého
o 18.30 hod.

6. Pri sv. omšiach na Turíce, sa bude
po druhom čítaní spievať hymnus
k Duchu Svätému (JKS 217). Po
skončení sv. omše sa pomodlíme na
úmysel sv. otca. Môžeme tak získať
plnomocné  odpustky.

7. Predáme starožitné krídlo - klavír,
tmavej farby vo výbornom stave.
Informujte sa u dekana.

SV. GORAZD
Program:
Nedeľa 24. mája 2009
Gréckokatolícky chrám
Nanebovstúpenia Pána Vojčice
10.00 hod. Vystúpenie Katedrálneho
zboru Credo z Užhorodu (Ukrajina)

Gréckokatolícky chrám
Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Trebišov
11.00 hod. Slávnostná liturgia sv.
Jána Zlatoústeho za účasti presta-
viteľov cirkví pôsobiacich v meste
Trebišov. Slúži: Mgr. Vladimír Tomko,
protosynkel, účinkuje MSZ sv. Ro-
mana Sladkopevca GTF Prešovskej
univerzity
15.00 hod. Festival
Pochvala sv. Gorazdovi
Literárno-poetická kompozícia;
scenár a réžia: Miroslav Holečko
Recitál Anky Servickej
Ľudové a mariánske piesne

Prehliadka cirkevných zborov
1. Rímskokatolícky zbor MAGNIFICAT
Trebišov
2. Reformovaný cirkevný zbor Vajkovce
3. Gréckokatolícky zbor sv. Archanjela
Michala Trebišov
4. MSZ sv. Romana Sladkopevca GTF
Prešovskej univerzity
5. Katedrálny zbor CREDO Užhorod
(Ukrajina)


