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20. nedeľa v období cez rok

Resp.: Pane, príď mi čím skôr na pomoc.

U

JAMAJSKÝ ŠPRINTÉR Usain Bolt
je držiteľom rekordu najrýchlej-
šieho človeka v histórii. Má pre-

zývku Blesk. Získal niekoľko zlatých
olympijských medailí a zvíťazil na
mnohých svetových šampionátoch.
Podobne ako Usain Bolt aj ďalší vr-
choloví športovci venujú nekonečné
hodiny tréningom, posilňovaniu, štú-
diu a správnemu stravovaniu, aby do-
siahli splnenie svojho sna. Musia

VYTRVYTRVYTRVYTRVYTRVVVVVALOALOALOALOALOBEZ¡ME
VZÁZÁZÁZÁZÁVVVVVODEODEODEODEODE (Hebr 12, 1)

Chce, aby si prijal jeho silu a moc,
jeho vlastné povzbudenie a nadše-
nie, ktoré ti pomôžu v behu. Chce
posilňovať tvoje duchovné svaly, aby
si mohol podať pomocnú ruku a po-
vzbudiť niekoho, kto padá. Aby si sa
na trati mohol podeliť o Božie slovo.
Chce ti pomôcť, aby si bol oslobode-
ný od pokrytectva, náladovosti a ne-
trpezlivosti, ktoré ťa zrážajú k zemi,
takže sa budeš môcť vznášať na kríd-
lach orla!

Zapamätaj si však jednu vec: toto
nie je šprint, ale maratón! Preto si
nastav tempo. Nemysli si, že dosiah-
neš svoj cieľ z večera do rána – či
v priebehu jedného roka. Deň za
dňom ti Ježiš vyznačuje určitý úsek
trate, po ktorej máš bežať. To je jedi-
né, čo ťa má zaujímať. Len udržiavaj
svoj pohľad zameraný na neho a bu-
de ti povzbudivo ubiehať kilometer za
kilometrom. A napokon v tom správ-
nom čase ťa Ježiš bude čakať v cieľo-
vej rovinke, aby ti odovzdal korunu
víťazstva.

Chcem zvíťaziť v tomto behu,
Pane! Korunuj ma svojou slávou!

meditácia z www.smn.sk

obetovať veľa času a zriecť sa mno-
hých vecí, aby zostali zameraní na
dosiahnutie víťazstva.

Považuješ sa za kresťana – športov-
ca, ktorý beží najvýznamnejšie prete-
ky svojho života? Nuž, presne tým si.
Aj v tejto chvíli ťa povzbudzujú anjeli
a svätí spolu s Ježišom a tvojím Ne-
beským Otcom. Chcú, aby si zvíťazil.
Veria a dúfajú, že to dokážeš! A čo je
ešte lepšie, nebežíš sám. Po celej ze-
mi máš obrovské spoločenstvo veria-
cich, ktorí bežia spolu s tebou, aby
ste všetci spoločne získali víťaznú
cenu. Ježiš chce, aby si ho v týchto
pretekoch spoznal nielen ako svojho
Spasiteľa a Mesiáša, ale aj ako svoj-
ho najlepšieho priateľa a trénera!

V JEDNEJ POVIEDKE sa hovorí
o tom, ako starý pustovník cho-
dieval do kostola, stojaceho na

vrchole hory a modlil sa pred sochou
ukrižovaného Ježiša Krista.
Raz sa rozhodol, že ho po-
prosí o pomoc a milosť.
Kľakol si pred sochu a mod-
lil sa.
– Pane, chcem s tebou tr-
pieť. Dovoľ mi byť na tvo-
jom mieste, chcem byť na
kríži miesto teba.

V tichosti a s pohľadom
na kríž čakal na odpoveď.
Ukrižovaný náhle pohol pe-
rami a povedal:
– Priateľu, prijímam tvoje
želanie, ale mám podmien-
ku: nech sa deje čokoľvek,
čo budeš vidieť, nesmieš
prehovoriť!
– Sľubujem ti to, Kriste.

Nikto z veriacich si nevšimol, že na
kríži odteraz visí pustovník, s ktorým
si Kristus vymenil miesto a ten podľa
svojho sľubu mlčal.

Až raz...
Prišiel do kostola jeden muž a mod-

lil sa. Keď odchádzal, zabudol si na
lavici tašku, v ktorej mal vyššiu sumu
peňazí. Pustovník to videl, ale zostal
ticho. Neprehovoril ani o hodinu
neskôr, keď prišiel akýsi chudák, kto-
rý nemohol uveriť toľkému šťastiu.
Vzal tašku a rýchlo odišiel.

Pustovník neotvoril ústa, ani keď
pred ním pokľakol mládenec, ktorý

 Karl Waggerl

prosil o ochranu na dlhej ceste po
mori. Ale nedokázal sa udržať, keď do
kostola vbehol muž a obvinil mláden-
ca, že mu ukradol tašku s peniazmi
a privolával policajtov.

Pustovník to už nemohol vydržať
a všetko vykričal.

Prehovoril ukrižovaný. Od strachu
vybehli všetci von z kostola. Keď tam
už nikto nebol, prišiel Kristus k pus-
tovníkovi a povedal mu:

– Zostúp z kríža! Nie si
hodný byť na mojom mies-
te. Nedokázal si mlčať.

Pustovník sa bránil tým,
že nedokázal zniesť toľkú
nespravodlivosť.
– To nie je nespravodlivosť,
– odpovedal Kristus, – ty
totiž nevieš, že ten muž
získal peniaze nečestným
spôsobom. Naopak, chudák
ich potreboval pre svoju
rodinu. A keby toho mlá-
denca zadržali policajti,
zmeškal by loď, ktorá sa
v tejto chvíli potápa na roz-
búrenom mori.

Problém dobra a zla člo-
vek sám nevyrieši. Kristus volí iný
spôsob, dáva nám príležitosť ľútosti,
vedie nás k tomu, aby sme sa naučili
odpúšťať, byť trpezliví, mierni voči
tomu druhému, nemali by sme konať
unáhlene.

Steblo pšenice i kúkoľ necháva
Pán poľa rásť spolu až do žatvy. Iba
on vie, prečo tak robí. Dobro, ktoré
nás v deň žatvy očakáva, prevyšuje
všetko zlo okolo nás. Usilujme sa byť
jeho vzácnou úrodou, klasmi, nedo-
voľme, aby nás zlo v podobe kúkoľa
oberalo o vlahu a priestor. Dozrievaj-
me k Dobru – Bohu, pre dobro iných
vo vlastnej dobrote.           – km –

KTKTKTKTKTO SÚDI O SÚDI O SÚDI O SÚDI O SÚDI SVSVSVSVSVOJHO BLÍOJHO BLÍOJHO BLÍOJHO BLÍOJHO BLÍZZZZZ¡¡¡¡¡NEHONEHONEHONEHONEHO,,,,,
MÔMÔMÔMÔMÔZZZZZ¡¡¡¡¡E SA E SA E SA E SA E SA HOCIKEDYHOCIKEDYHOCIKEDYHOCIKEDYHOCIKEDY PO PO PO PO POMÝLIMÝLIMÝLIMÝLIMÝLITTTTT¡¡¡¡¡.....

KTO KTO KTO KTO KTO MUMUMUMUMU ODPÚŠ ODPÚŠ ODPÚŠ ODPÚŠ ODPÚŠTTTTT¡¡¡¡¡A,A,A,A,A,
TEN TEN TEN TEN TEN SA SA SA SA SA NIKDY NIKDY NIKDY NIKDY NIKDY NEMÝLI.NEMÝLI.NEMÝLI.NEMÝLI.NEMÝLI.



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 19:00 10:30

Charitný dom J.M. 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

Sdc 2,11-19; Ž 106; Mt 19,16-22

Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. 18:00 † Michal, Anna

Sv. Bernarda, op.uč. 6:30

Sdc 6,11-24a; Ž 85; Mt 19,23-30    Pán, Boh, 

ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. 18:00 † Ján, Mária

Sv. Pia X., pp. 6:30

Sdc 9,6-15; Ž 21; Mt 20,1-16

Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje. 18:00 † Július, Mária

Panny Márie Kráľovnej 6:30

Sdc 11,29-39a; Ž 40; Mt 22,1-14          Hľa, 

prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. 18:00 † Juraj, Mária

6:30

Rút 1,1-2a.3-6.14b-16.22; Ž 146; Mt 22,34-40

Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. 18:00 ¤ Margita, 65 r. živ.

Sv. Bartolomeja, ap. 7:00 † Ján, Alžbeta

Zjv 21,9b-14; Ž 145; Jn 1,45-51   Tvoji svätí, 

Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva. 18:00 † Janka, Michal

7:10 Ranné chvály

7:30 † rod. Pacherova, Cabovská

Iz 66,18-21; Ž 117; Hebr 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30 9:00 ¤ Mariana s rod.

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Ignác
Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

21. nedeľa v období cez rok
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Ďakujeme kaplánom, vedúcej tá-
bora, 17 animátorom a dobrodin-
com detského tábora Škriatok za
službu a organizáciu tábora, kto-
rého sa zúčastnilo 60 detí.

2. Na katolícke misie do Čile v Juž-
nej Amerike sme darovali tri kňaz-
ské ornáty a do Kazachstanu je-
den ornát, prostredníctvom rehoľ-
nej sestry Daniely z Mníška nad
Popradom, pôsobiacou v Čile.

3. Na dnešnú nedeľu 18. 8. je vyhlá-
sená farská zbierka na reštauro-
vanie fasády veže kostola. Sú-
časne s reštaurovaním Mesto
Trebišov pripravuje projekt a rea-
lizáciu elektroinštalácie osvetle-
nia veže kostola, ktorá sa týmto
spôsobom stane okrasnou domi-
nantou mesta a Mariánskeho ná-
mestia. Z Ministerstva kultúry
SR nám poslali dotáciu 15 tisíc €
na farský účet.

4. Na nemocničnú kaplnku prispeli
lekári Nemocnice v Trebišove:
9 primárov, 14 lekárov a 1 sestra,
sumou 1 620 €. Dekan obratom
dal zhotoviť obetný stôl, ktorý bu-
de pripomínať ich obetný dar. Bo-
hostánok, bez vitráží, zase za-
kúpil tunajší lekárnik.

5. Na financovaní rekonštrukcie
nemocničnej kaplnky sa bude po-
dieľať aj Gréckokatolícka cirkev.
Doteraz sme preinvestovali na re-
konštrukciu kaplnky cca 10 tisíc €.

6. V pondelok zomrel v rodnom
Udavskom kňaz vdp. Štefan Ko-
romnház vo veku 92 rokov a v 66.
roku kňazstva. Pôsobil aj v Par-
chovanoch. Na pohrebných obra-
doch vo štvrtok sa zúčastnil aj
náš farár.

7. Začíname organizovať štvrtý roč-
ník pešej púte do mariánskej
svätyne Narodenia Panny Márie
Baziliky minor do Vranova nad
Topľou. Termín v sobotu 7. sep-

25.8.2013 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie Ľ. Bajus N. Tomková M. Hudaček

žalm J. Dibdiak

2. čítanie A. Kassay M. Plonický P. Tóthová

prosby P. Sovák R. Vaníková M. Švagrovská

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:

Martin Juraško a Lucia Lipová
Ohlasujú sa druhýkrát:

Štefan Hrinda a Petra Adamčiková
Ohlasujú sa tretíkrát:

Vladimír Bačko a Andrea Jakimová
Marcel Kleščinský a Veronika Kurucová
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto

by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

Svoje milodary na zreštaurovanie veže kostola môžete posielať aj na číslo nášho
účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 5432.

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 10. 8. sviatosť krstu
prijala Alexandra Pavlová. Ví-
tame ju v našom spoločenstve.

Nech je rodičom na radosť a svetu na
osoh.

tembra o 7. hod. Prihláste sa do
25. augusta v sakristii.

8. Púť mužov v Gaboltove bude v ne-
deľu 25. 8. Program začína od 9.
hod. a končí o 16. hod. slávením
Eucharistie pomocným biskupom
Stanislavom Stolárikom. Prihlásiť
sa môžete u spoločenstva Modli-
tieb otcov alebo v sakristii.

9. 22. septembra 2013 sa v Košiciach
uskutoční prvý Národný pochod za
život. Konferencia biskupov Sloven-
ska, ktorá je hlavným organizátorom
podujatia, pozýva na Národný po-
chod za život všetkých ľudí dobrej
vôle. Osobitne pozýva k účasti na
pochode veriacich z našich far-
ských spoločenstiev, modlitbových
spoločenstiev, mladých, rodiny i se-
niorov. Angažovanosť za ochranu
každého ľudského života je neod-
deliteľnou súčasťou Evanjelia živo-
ta, o ktorom má svedčiť každý
z nás. Registrácia už bola spustená
na stránke pochodzazivot.sk, na
ktorej sú aj ďalšie informácie. Za-
hrňme Národný pochod za život do
úmyslov našich modlitieb, aby pri-
niesol hojné duchovné ovocie.


