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Resp.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.
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ÈO ZNAMENÁ
POZNAT¡ KRISTA?

Gabriela Karičková, katechétka

Dnes prinášame druhú časť rozhovoru
Mateja „Saka“ Hudáčka s pátrom Micha-
lom Zamkovským, redemptoristom,
predstaveným bratislavskej viceprovin-
cie, ktorý viedol u nás októbrové misie.

CHCEM JEZ¡IŠOVI ROBIT¡

RADOST¡ II.
Ako na Vás zapôsobili Trebišovča-
nia?
Myslím, že je to tak, ako na celom Slo-
vensku – je tu dosť veľa utrpenia, a sme
radi, že sme mohli ľudí vypočuť, trošku
im možno pomôcť niesť ich kríž a ukázať
na Kristov kríž, ktorý posilňuje. Stretli
sme tu pár rodín, veľmi zdravých a za-
angažovaných v cirkvi, čo je tiež po-
žehnanie. Čo je zvláštne, čo sme tu
stretli, bol ten mužský zbor, ktorý spie-
val pri stretnutí s mužmi – to sme ešte
nikde nestretli a veľmi ma to prekva-
pilo, bol som potešený. Taktiež dobrý
dojem z toho, že naši pomocníci boli
v školách, že sa im umožnilo ísť do
škôl. Tak vyše 2000 žiakov a študentov
plus učitelia mohlo počuť radostnú
zvesť o Kristovi a jeho láske priamo
v škole. Myslím, že to tiež prinesie
ovocie.
Mali ste počas vášho pôsobenia pocit,
že Trebišovu možno niečo chýba?
V každej farnosti sa niečo deje.  Sú tu
kňazi, ktorí majú chuť robiť, je tu veľa
vecí, ktoré treba zlepšiť. Samozrejme,
vidíme to na Slovensku, v rôznych far-
nostiach. Treba viac zapájať laikov, mla-
dých do spolupráce, animátorov, aby sa
venovali mladším. A aby boli požehnané
tie hnutia, spoločenstvá, lebo vidíme, že
toto je budúcnosť, tade treba ísť. Rodiny
sú otvorené a chcú sa angažovať v cirk-
vi. Potrebujeme mať otvorené srdce

a také rozoznávanie
ducha, čo je potrebné
zvýrazniť či upred-
nostniť. Ale je tu dosť
potenciálu, ktorý mož-
no využiť. Ďalšia ob-
lasť je rómska komu-
nita, kde je 4500 Ró-
mov. Je tam veľká
škola, kde sme boli
pozrieť, mali sme tam
chvíľku program a
uvažovali, čo by sa

pre nich dalo urobiť.
Odniesli ste si niečo domov?
Každé misie niečo nechávajú. Nesieme
si spomienky na ľudí, ktorých sme
stretli, ťažkosti, ktoré sme počúvali dlhé
hodiny v spovedniciach, ale tiež aj tú
radosť, ktorá prišla. Dnes som si
uvedomil, že tie tváre sú iné, tá radosť
prišla. Ten spev, to agapé tu, tieto veci
čosi vyžarujú. Ľudia nesú v sebe radosť,
len ju treba viac uvoľniť a uvedomiť si,
že my sa môžeme radovať, aj keď život
prináša skúšky a utrpenia. Napriek
tomu to Kristovo víťazstvo je tu a Boh
nám dáva radosť. A tým môžeme osloviť
ľudí okolo nás. Okrem toho sme si tu
zahrali futbal, to tiež zostalo ako
spomienka – náš páter si tu zlomil prst,
na to tiež budeme spomínať. V dobrom
(smiech).
Chcete niečo odkázať Trebišovčanom?
Aby veriaci, ktorí sú tu, boli otvorení pre
Ducha svätého, aby žili v jednote, aby
vnímali potreby ľudí okolo seba. Aby nás
múry kostola neoddeľovali od ostatných
ľudí, ktorí majú svoje problémy. Možno
ešte nevedia prísť do kostola, ale majú
dobrú vôľu. Aby sme tak všetkých nejako
vniesli do chrámu, aby sme sa spolu
modlili, pretože tvoríme jednu rodinu
Otcovu, máme jednu matku v nebi a my
všetci sme bratia a sestry. Prajem, nech
sa to tak všetko rozvíja a nech máte
z toho radosť
Ďakujem za rozhovor.

K

ISTÝ OTEC HOVORÍ: „Môj syn pil
a raz ma aj udrel.“ Keď som mu
kričal či ho to naučili v kostole,

odpovedal mi. „Ty buď ticho! Teba
som nikdy nevidel žiť ako kresťana.“
V ten deň som zmenil svoj život. Po
čase to dokázal aj môj syn. Čo potre-
bujem počuť, aby som sa dokázal
zmeniť aj ja? Faktom je, že všetci sa
navzájom potrebujeme. Jeden pre
druhého potrebujeme žiť svedectvo
viery. Aj Ježiš od nás žiada svedectvo
pravdy a lásky. Ukázať svojím živo-

tom, že sa to dá inak, krajšie a lep-
šie. Niekedy máme z toho strach.
Nechceme stratiť sympatie, nechce-
me vyzerať ako „čudáci“. Pán Ježiš
v dnešnom evanjeliu prichádza k svo-
jim a svoj ho poznajú: „veď je to Jo-
zefov syn.“ Spôsob, ktorým Ježiš
v nazaretskej synagóge hovoril ich
prekvapil. Odkiaľ tento človek, kto-
rého tak dobre poznajú má takú moc?
Odkiaľ berie všetky tieto slová?

Nie je to tesár, syn Márie? Poznajú
ho, ale nie ako Mesiáša. Jeho slová

nechcú ani počuť,
lebo ich srdcia sú
zaslepené egoiz-
mom. Ježišove pos-
lanie nespočíva v
tom či ho vlastný
národ príjme ako
Mesiáša, ale v tom,
že je poslaný Ot-
com. Je odmietnutý
aj preto, lebo ne-
zamlčí pravdu o svo-
jom poslaní, neho-

vorí len to, čo iní chcú počuť.
Čo teda znamená poznať Krista?

Poznať Krista znamená vyjsť z tmy
klamu, pýchy, oslobodiť sa od svojho
egoizmu a pohodlnosti. Poznať Kris-
ta znamená zrieknuť sa hriechu a
všetkého zla. Nebáť sa nosiť obraz
Krista v sebe. Nebáť sa odmietnutia,
keď zastávam pravé kresťanské hod-
noty. Poznať Krista znamená žiť pod-
ľa evanjelia a byť svetlom pre ostat-
ných.

Jeden muž sa opýtal svojho
kamaráta: „Počul si už niekedy evan-
jelium?“

„Nie, ale videl som ho. Poznám
človeka ktorý podľa neho žije.“ Je na
nás, aby sme svojím životom pritiahli
aj tých, ktorí evanjelium najprv uvi-
dia a potom prídu, aby si ho vypočuli.



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 17:00 10:30

Nový Ruskov 17:00 17:00 9:00
Rómska osada 16:00

nemocnica 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 ¤ Mária

2 Sam 15,13-14.30;16,5-13a; Ž 3; Mk 5,1-20 11:30 † Imrich, Anna, Andrej, Mária

Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. 18:00 † Štefan, Juraj

Obetovanie Pána 6:30 † Ján

11:30 † Ján, Michal, Mária

Mal 3,1-4; Ž 24; Lk 2,22-40 16:30 ¤ Alena

Príď, Pane, do svojho svätého domu. 18:00 ¤ Tomáš, Vladimír a Erika s rod.

6:30
2 Sam 24,2.9-17; Ž 32; Mk 6,1-6 11:30 † František

Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu. 18:00 † Jozef

1 Kr 2,1-4.10-12; (Ž)1 Krn 29,10-15; Mk 6,7-13 6:30

11:30 † Ján, Ladislav, Jolana

18:00 ¤ naši kňazi

Sv. Agáty, pn. mč. 6:30
Sir 47,2-13; Ž 18; Mk 6,14-29 11:30 † mŕtvi členovia BSJ

Velebím ťa, Bože, ty moja spása. 18:00 ¤ rod. Markovičova

Sv. Pavla Mikiho a spol., mč. 7:00 † mŕtvi členovia ruž.bratstva

1 Kr 3,4-13; Ž 119; Mk 6,30-34

Nauč ma, Pane, svoje ustanovenia. 18:00 ¤ Veronika  

7:30 ¤ manž. Kundrátovi

9:00 ¤ Branislav, Jana, Matej

10:30
17:30 vešpery

18:00 ¤ Darina
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Po      
1. 2.

Ut       
2. 2.

St        
3. 2.

Ne      
7. 2.

Pi         
5. 2.

Št       
4. 2. 

So       
6. 2.

Iz 6,1-2a.3-8; Ž 138; 1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

Pane, ty panuješ nad všetkými; v tvojej ruke je 

moc a sila.
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7.2.2010 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie Ľ. Bajus M. Ruttkayová Z. Lešková

žalm J. Obrin

2. čítanie P. Sovák deti N. Tomková I. Mihaľová

prosby K. Balintová R. Vaníková V. Leško

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY
1. Zbierka na pomoc postihnutým

zemetrasením na Haiti činila
filiálky ZH – 120,99 € a NR – 136 €
a  Trebišov  3294,42 € teda spolu
3551,41 €.

2. Na spoločnej Ekumenickej bohosluž-
be v piatok v našom kostole
a prosili za jednotu kresťanov títo
predstavitelia kresťanských cirkví:
Evanjelická cirkev a. v.: Mgr. Ma-
rek Semko, farár
Reformovaná kresťanská cirkev:
Mgr. Samuel Kniežo, seniorálny kaplán
Apoštolská cirkev: Bc. Radovan Mi-
kula, farár
Gréckokatolícka cirkev: Mgr. Du-
šan Seman, dekan
Rehoľa baziliánov: p. Jozef Novák,
OSBM
Pravoslávna cirkev: Mgr. Ladislav
Bilý, farár
Rímskokatolícka cirkev: Thdr. Jo-
zef Gnip PhD. farár a kapláni: Mgr.
Adrián Prúša a ThLic. Stanislav Ščerba

3. V nedeľu 31. januára bude zbierka
na Katolícku univerzitu v Ružomber-
ku.

4. V Roku kresťanskej kultúry Divad-
lo „G“ v Trebišove uvedie drámu
Júliusa Barča-Ivana MATKA
v dňoch 31.1.2010 o 17.00 hod.
v MsKS. Hra nie je vhodná pre
malé deti. Vstupné: 2 €.

5. Arcibiskup Mons. Alojz Tkáč vyhlá-
sil podpisovú petíciu na zrovno-
právnenie financovania cirkevných
školských zariadení so štátnymi.
Súčasné legislatívne normy výraz-
ne obmedzujú ich financovanie
a hrozí im, že niektoré musia za-
tvoriť. Petičné hárky môžu pod-
pisovať občania SR od 15 rokov do
14. februára pri vchode do kostola.
Nepoužívať skratky. Veríme, že
touto petíciou sa zachránia škol-
ské zariadenia aj cirkevné školy.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA FEBRUÁR
Všeobecný: Aby všetci vedci a
intelektuáli úprimným hľadaním
pravdy dospeli k poznaniu pravého
Boha.
Misijný: Aby Cirkev poznala svoje
misijné poslanie, verne nasledovala
Krista a ohlasovala jeho evanjelium
všetkým národom.
Úmysel KBS: Aby kňazi rástli v
obetavej službe zverenému Božiemu
ľudu a v stíšení a sústredení
praktizovali prípravu pred
prinášaním najsvätejšej obety.

6. Na sviatok Obetovania Pána 2. feb-
ruára budeme na úvod pri všet-
kých sv. omšiach požehnávať
sviece tzv. hromničky, ktoré nám
symbolizujú svetlo Kristovo a je to
svätenina, ktorú ak nábožne po-
užívame nám sprostredkuje Božiu
milosť a ochranu. Tento deň je
Dňom zasvätených osôb, čiže
kresťanov, ktorí sa zaviazali sľub-
mi chudoby, čistoty a poslušnosti,
lebo na 40. deň po narodení Kris-
tus bol obetovaný v chráme, čiže
zasvätený Bohu.

7. V stredu na sv. Blažeja udelíme
Svätoblažejské požehnanie hrdiel
so sviečkami pri všetkých omšiach.

8. V piatok navštívime chorých a sta-
rých doma a zaopatríme aj poma-
zaním chorých, lebo 11.2. bude
Svetový deň chorých.

9. Pobožnosť na prvú sobotu začína
ráno o 7.00 hod.

10. Prosíme všetkých farníkov, mládež
a spoločenstvá, aby si neplánovali
rozličné stretnutia na Farskom
úrade v čase slávenia Eucharistie v
kostole, (ak sa jej v tento deň
nezúčastnili,) lebo účasť na nej
v hierarchii kresťanských hodnôt
predstavuje najvyšiiu prioritu.


