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Resp.: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

2009
XII. ročník

K

CHÝBA NÁM VIERA?

OTÁZKA APOŠTOLOV: „KTO to
je, že ho aj vietor a búrka
počúvajú?“ je otázkou, ktorá

je prejavom strachu ale aj údivu.
Keby apoštoli verili, že Kristus je
Mesiáš, nemali by problém prijať aj
toto utíšenie búrky na mori.

Aj my sme niekedy v takých situ-
áciách, v ktorých nám chýba dosta-
tok viery, lebo aj my sa často pýta-
me: „Kde je teraz Boh?“ Je to hlavne
v okamihoch, keď sa nám zdá, že
veci už zašli ďaleko a my cítime
krivdu a bolesť. A predsa, Boh jeho
pravda. Jeho dielo, jeho príkazy, je-
ho konanie sú pre nás často nepo-
chopiteľné, možno často nelogické
a možno niekedy nás jeho konanie aj
pohoršuje či udivuje. Ale presne túto
pravdu vyznávame, keď sa každú
nedeľu modlíme: „Verím v Boha Otca
všemohúceho.“

Ak teda verím v takého Boha,
nemajú ma veci, ktoré on robí,
udivovať. Ak verím v Neho, mám
veriť aj tomu, čo robí v našom živote.
Jób v prvom čítaní je vzorom takejto
viery. V najťažších chvíľach života
ešte viac dôveroval Bohu v istote, že
nad každou jeho bolesťou, stratou
majetku, potomkov či priateľov je

stále Boh. Je pri ňom ako istota a
zmysel všetkého, čo sa stalo. Teda
chýba nám viera? Nech aj dnešné
čítania, nech pohľad na príklad Jóba
alebo apoštolov nás utvrdzujú vo
viere v dobrotu Boha a aj v to, že aj
keď my nechápeme udalosti, ktoré
sa dajú okolo nás, Boh je nad
všetkým!   (dekan)

16. MARCA TOHTO ROKU POČAS
audiencie pre členov Kongregácie pre
klérus, ktorí sa zišli na plenárnom
zasadaní, Svätý Otec Benedikt XVI.
s radosťou oznámil svoj úmysel
„napomôcť úsilie kňazov o duchovnú
dokonalosť, od ktorej predovšetkým
závisí účinnosť ich služby“ tým, že
vyhlási mimoriadny Rok kňazov, kto-
rý sa začne 19. júna tohto roku, na
slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježi-
šovho a bude trvať do 19. júna 2010.
Na tento rok pripadne aj 150. výročie
smrti svätého farára z Arsu, Jána
Máriu Vianneya, ktorý bol opravdi-
vým príkladom pastiera v službe
Kristovmu stádu (porovn. príhovor
Svätého Otca). Rok kňazov preto
predstavuje dôležitú príležitosť, aby
sme sa s veľkým obdivom zahľadeli
na dielo Pána, ktorý „v tú noc, keď
bol zradený“ (1 Kor 11, 23), ustanovil
služobné kňazstvo a neoddeliteľne
ho spojil s Eucharistiou, vrcholom
a prameňom života pre celú Cirkev.
Bude to rok, počas ktorého budeme
znovu objavovať krásu a dôležitosť
kňazstva a všetkých vysvätených
služobníkov a priblížime tieto sku-
točnosti celému svätému Božiemu
ľudu: zasväteným mužom i ženám,
kresťanským rodinám, trpiacim, ale
predovšetkým mladým, ktorí sú citli-
ví na veľké ideály, prežívané s oprav-
divým elánom a vytrvalou vernosťou.

Týmto smerom sa uberá aj téma
„Vernosť Krista, vernosť kňaza“,
ktorú na tento rok vhodne zvolil
Svätý Otec a ktorá má poukazovať na
absolútny primát milosti – „My
milujeme, pretože on prvý miloval
nás“ (1 Jn 4, 19) a zároveň na ne-

vyhnutný slobodný súhlas vychádza-
júci zo srdca milujúceho, majúc na
pamäti, že meno lásky v horizonte
času je „vernosť“. Ide o významnú
príležitosť na teologicko-duchové
prehĺbenie a tiež na prehĺbenie
pastoračného poslania, ktoré bude
užitočné predovšetkým pre samot-
ných kňazov. Rok kňazov bol otvorený
na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Je-
žišovho v Bazilike sv. Petra vo Vatiká-
ne, a to slávením vešpier 19. júna,
ktorým predsedal Svätý Otec. Pri
tejto príležitosti bola do Vatikánu
prenesená aj relikvia srdca sv. Jána
Máriu Vianneya, toho srdca, ktoré
bilo v súzvuku s božským srdcom
Dobrého Pastiera.

Na záver roka sa bude konať
Svetový deň kňazov, ktorý vyvrcholí
v Ríme na slávnosť Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho v roku 2010 za prí-
tomnosti Svätého Otca. V zmiene-
nom príhovore Svätý Otec pripome-
nul: „Zdá sa tiež naliehavé, aby kňazi
znovu nadobudli vedomie, podnecujú-
ce ich k tomu, aby boli identifikova-
teľní a rozpoznateľní jednak na zák-
lade svojej viery, osobných čností,
ale aj podľa svojho vzhľadu a boli prí-
tomní v prostredí kultúry a lásky,
ktoré je odjakživa centrom poslania
Cirkvi.“ Sme si istí, že Vaša Eminen-
cia/Excelencia v srdečnom duchu ko-
legiálneho bratstva podporí uskutoč-
nenie každej vhodnej iniciatívy a na-
pomôže tak účinnejšie a plodnejšie
slávenie Roku kňazov. Využívam zá-
roveň túto príležitosť, aby som Vám
znovu prejavil svoju hlbokú úctu
a ostávam s pozdravom.

zo stránok kbs upravil
kaplán Stanislav

ROK KÒAZOV 2009-2010



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18.00 18.00 8:30

Nový Ruskov 18.00 19.00 8:30
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
Gn 12,1-9; Ž 33; Mt 7,1-5 6.30

11.30 ¤ Michal a Valéria

18.00 † Marián

6.30
Gn 13,2.5-18; Ž 15; Mt 7,6.12-14 11.30 † Jozef

Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku? 18.00 † Andrej, Mária, Andrej

Narodenie sv. Jána Krstiteľa 6.30 † Ján 

Iz 49,1-6; Ž 139; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80 11.30 † Ján, Jana

Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne. 18.00 † Ján

6.30 † Peter

Gn 16,1-12.15-16; Ž 106; Mt 7,21-29 11.30 † Ján, Ján, Ján

Oslavujme Pána, lebo je dobrý. 18.00 † Jozef

6.30
Gn 17,1-22.15-16; Ž 128; Mt 8,1-4 11.30 † Ladislav

Požehnaný bude muž, ktorý sa bojí Pána. 18.00 ¤ rod. Begalova

Gn 18,1-15; (Ž) Lk 1,46-55; Mt 8,5-17 7.00
Pán Boh pamätal na svoje milosrdenstvo. 18.00 † Michal

7.00 † Ján

9.00 † Vojtech, Anna

10.30 Odpustová slávnosť

17.30 pobožnosť

18.00 † Pavol

So       
27. 6.

Ne       
28. 6.

Pi         
26. 6.

13. nedeľa v období cez rok

Múd 1,13-15; 2,23-24; Ž 30; 2 Kor  8,7.9.13-15;   

Mk 5, 21-43

Po        
22. 6.

Ut       
23. 6.

St        
24. 6.

Št       
25. 6. 

Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.
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28.6.2009 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus M. Ruttkayová I. Mihaľová

žalm J. Obrin

2. čítanie K. Balintová deti R. Vaníková V. Leško

prosby P. Sovák N. Tomková Z. Lešková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY
1. Na sviatok sv. Petra a Pavla bude

zbierka „Halier sv. Petra“.
2. O týždeň máme v našej farnosti

odpustovú slávnosť Návštevy Panny
Márie. Slávnostná sv. omša bude
o 10.30 hod. Ste srdečne pozvaní.
Sv. omšu bude celebrovať František
Šándor, dekan košickej katedrály sv.
Alžbety. Pred touto slávnosťou bude
duchovná obnova, ktorú bude mať
náš novokňaz Rado Bačo.

3. V sobotu vás pozývame na slávenie
fatimskej soboty, a to o 17.00 hod.
Budeme sa modliť radostný ruženec
tak, ako to máme vo zvyku na
fatimské soboty. Prosíme členov RB,
aby túto modlitbu pripravili.

4. V stredu máme slávnosť narodenia
sv. Jána Krstiteľa. Odporúča sa, aby
sme boli aj na sv. omši.

5. Srdečne Vás pozývame na koncert
gospelovej skupiny MAT, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 28. 6. 2009
o 15.00 hod. v divadelnej sále MsKS.

6. Te Deum pre mladých v piatok
o 18.00 a pre deti v utorok 30.6.
2009 o 11.30.

7. Mnísi z rehole sv. Benedikta poslali
poďakovanie našej farnosti za milé
prijatie a za finančnú podporu ich
diela, ktorá dosiahla výšku 1.507 €.

SSSSSOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Tomáš Wilk a Lenka Bruňáková

Ján Bereš a Milca Cutlac
Ohlasujú sa druhýkrát:

Martin Kleščinský a Marianna Girmanová
Ohlasujú sa prvýkrát:

Jozef Dibdiak a Ivica Tóthová
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 20.6. sviatosť krstu prijala  Barbora
Frankovičová. Vítame ju v na-
šom spoločenstve. Nech je rodi-
čom na radosť a svetu na osoh.

SV. EFRÉM: O KÒAZSTVE

Najväčší sýrsky básnik sv. Efrém sa
narodil okolo roku 306 v Nisibis
v Mezopotámii, z ktorej musel v r.
363 utiecť, lebo ju obsadili Peržania.
Usadil sa v Edesse (dnes Urfa
v Turecku), kde založil teologickú
školu. Bol diakon, ale žil ako mních.
Roku 373 umiera. Bol veľkým ma-
riánskym ctiteľom. Zachovalo sa
množstvo jeho diel v rôznych jazy-
koch. Sv. Efrém v reči O kňazstve
vyjadruje svoj obdiv ku kňazskej
dôstojnosti, predstavuje jej vzne-
šenosť a požehnané skutky – zvlášť
odpustenie hriechov a obetu sv.
Liturgie, približuje starozákonné
vzory kňazstva a nakoniec nabáda
sluhov oltára, aby postupovali zhod-
ne a v duchu ich vznešeného povo-
lania. Na Východe je nazývaný
Citarou Sv. Ducha. Pápež Benedikt
XV. ho povýšil v r. 1920 na doktora
Cirkvi. Sv.
1. Ó, nezvyčajný zázrak; ó, nevyslo-
viteľná moc; ó, budiace hrôzu
tajomstvo kňazstva! Je to duchovná
a svätá hodnosť, akú priniesol
Kristus, keď prišiel na tento svet.
Padám na kolená a so slzami pro-
sím, aby som mohol hovoriť o kňaz-
stve, skutočnom poklade pre tých,
ktorí ho spravujú bezúhonne a svä-
to. Lebo kňazstvo je štítom plným
lesku, neochvejnou vežou, múrom,
ktorý sa nedá zbúrať, mocnou
stavbou, týčiacou sa zo zeme do
neba. Prečo, bratia, hovorím, že
siaha až do neba? Do jeho vnútra
vchádza bez prekážky, ľahko sa
obracia medzi Anjelmi. Prečo zdô-
razňujem: Medzi nebeskými Moc-
nosťami? So samým Pánom Anjelov,
so Stvoriteľom a Darcom svetla
slobodne prebýva a vyprosuje všet-
ko, po čom len túži.
...
http://www.redemptoristi.nfo.sk/
nisionar/cotcovia.php


