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Resp.: Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému.
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Daniela Ferenčíková, katechétka

OBZVLÁŠŤ V DRAVEJ spoloč-
nosti, ktorú dnes zažívame,
môže byť evanjeliová výzva

v postupnosti miesta vnímaná ako
neprijateľná. Každý chce mať čo naj-
lepšie miesto v zamestnaní, či nájsť
si prácu dobre platenú a v dobrej
spoločnosti. A predsa, keď sa zblízka
pozrieme na tento spôsob jednania,
cítime, že za naplnením svojich túžob

a snov ideme niekedy až za hranice
ľudskej dôstojnosti. Podstatou tohto
nutkania je dozaista potrebná túžba
byť obľúbeným v spoločnosti, mať moc
a uspokojenie seba samého. Avšak,
určenie tohto miesta nie je iba na tom
ktorom človekovi. Schválne som použi-
la toto slovné spojenie „nie je iba“,
pretože to, čo sa od človeka žiada, nie
je, aby žil ako úbožiak, ktorý sa nesta-
rá o svoj život a má o sebe nevalnú
predstavu, ale aby sa staral o to, čo je
dôležité a čo mu prináleží – „Syn môj,
v skromnosti konaj svoje práce...“ (Sir
3, 17a). V tom spočíva celá aktivita
človeka vo vzťahu k vytváraniu a oce-
ňovaniu hodnoty vlastnej existencie,
aby sa venoval činnostiam, ktoré spô-
sobujú pozvanie na svadobnú hostinu
a to, kde bude sedieť a vedľa koho, už

nechal na toho, ktorý skúma ľudské
srdce a pozná ho!

Pokora je teda hnutie mysle a úkon
vôle, ktorá sa zakladá na umiernenos-
ti. Iba pokornému človeku môže Boh
pomáhať, pretože takýto má otvorené
srdce pre jeho múdrosť, oproti člove-
ku domýšľavému, pretože pocitom se-
bestačnosti a lakomosti, aby o niečo
neprišiel, zatvoril dvere tomuto obda-
rovaniu. A spása, ktorá je oddávna
znázorňovaná ako hostina, je iba pre
tých, ktorí prijali Božiu múdrosť a ve-
dia, že spása je dar, teda milosť od
Boha. Veď to máme jasne vyjadrené
v hlavných pravdách viery – milosť Bo-
žia je k spaseniu potrebná! Kto teda
môže v kontexte tohto poznania po-
súdiť, ktoré miesto medzi ostatnými
bratmi a sestrami mu prináleží? Ra-
dujme sa z toho, že sme pozvaní na
túto svadobnú hostinu, utekajme k to-
muto stolu s radosťou a tešme sa na
to, že ten, ktorý nás pozval, najlepšie
vie, aké miesto pri tomto stole večnosti
si zaslúžime.  n

UŽ 12. ROČNÍK najobľúbenejšieho
detského letného tábora Škriatok
sa uskutočnil tento rok v stredis-

ku Lúčka-Potoky 3. až 9. 8. Kopec zábavy
sme mohli zažiť so 60 škriatkami a 18
animátormi. Téma tohtoročného tábora
bola Nebeské hviezdy, aby sme ňou moti-
vovali deti, že aj ony môžu byť svätými, ak
budú milovať druhých a s láskou si plniť
svoje povinnosti a že ani v dnešnej dobe
to nie je nič nedosiahnuteľné. Každý deň
sme sa venovali skupinám svätcov a hym-
nou tábora sme zvolali jedného svätca,
ktorý k nám „spadol z neba“. Deti sa moh-
li konkrétneho svätca pýtať na čokoľvek.

V pondelok sme sa venovali našim slo-
venským svätcom. Cestou sme si v Koši-
ciach skrátili čakanie na vlak a išli sme
do Dómu svätej Alžbety, kde sme mali
možnosť vyjsť na vežu dómu a dozvedieť
sa niečo viac o našich svätcoch. V tento
deň k nám „spadol“ sv. Gorazd.

V utorok ráno, ako aj každé iné ráno,
sa začalo rozcvičkou, ktorá nás naštarto-
vala na celý deň. V tento deň sme spoz-
návali tých, ktorí zasvätili svoj život Bo-
hu. Svätec, ktorého sme mohli spoznať
viac, bol kňaz Don Bosco.

V stredu sme sa vrátili do doby, kedy
na hradoch a zámkoch žili panovníci.
Ukázali sme si, že vládnuť neznamená
mať len všetku moc a autoritu, ale tiež
plniť povinnosti s láskou a obetovať sa
pre druhého. Tento deň bol pri nás sv.
Štefan I., ktorému sme pomohli nájsť
jeho svätoštefanskú korunu a odovzdali
sme mu ju na hrade Kamenica.

Vo štvrtok sme sa zaujímali o zázraky
svätcov. Z neba k nám prišiel páter Pio.
V noci sme mali nočnú hru, na ktorej
sme sa zabavili, ale aj vystrašili.

Piatok bol deň, keď sme spolu spozná-
vali svätých mučeníkov. Svätec, ktorého
sme mohli spoznať viac, bol sv. Ondrej.
Večer sme sa všetci vytancovali a zaba-
vili na diskotéke.

Sobota bol
posledný
deň, keď
sme si ho-
vorili o lai-
koch, ktorí
boli takí,
ako my,
a predsa
d o s i a h l i

svätosť. Po slávnostnom obede sme na-
sadli na vlak a prišli na stanicu, kde
nás spolu s rodičmi čakali p. kapláni
s transparentom „Vitajte doma“. Týmto sa
chceme poďakovať za ich vzácny čas,
ktorý pre nás obetovali. Naša vďaka
patrí aj p. dekanovi, ktorý nám dal svoje
požehnanie organizovať tento tábor
a  všetkým sponzorom, bez ktorých by
nikdy nemohol byť ten najlepší tábor.

A čo na tábor hovoria deti?
„Tento rok som bola na tábore po tretí-

krát a bol to pre mňa zatiaľ najlepší roč-
ník.Veľmi sa mi páčili hry, súťaže, omše
a film premietaný vonku. Som rada, že som
sa dozvedela niečo nové o svätých a spoz-
nala nových ľudí. Tento tábor mi dal úplne
iný pohľad na ľudí.“ (Linda Petríková)

„Ani po druhýkrát som nebol sklamaný.
Spoznal som veľa nových kamarátov a ani-
mátorov. Veľmi sa mi páčilo bývať v chatke.
Tento tábor mi dal iný pohľad na svätých
a taktiež na sväté omše.“ (Dávid Baran)

„V tábore som bola po štvrtýkrát. Všet-
kým by som priala zažiť tento tábor, atmos-
féru, ľudí, vieru i radosť či zábavu, ktorá
v tomto tábore je. Nikdy nebudem ľutovať,
že som tam išla, pretože tam si človek uve-
domí všetky veci okolo Boha. Myslím, že od-
kedy sem chodievam, som sa veľmi zmenila
k lepšiemu. Môj pohľad na Boha sa zmenil,
nie až tak veľmi, ale zmenil sa. Začala som
sa venovať viac jemu aj ľuďom okolo mňa,
ktorých som si sem tam nevšímala. Myslím,
že slovami sa tábor Škriatok opísať nedá, to
musí každý jeden z nás zažiť.“ (Laura
Morovská)

Ivana Ondovčíková, animátorka



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

1 Sol 4,13-18; Ž 96; Lk 4,16-30 11:30 † Ján

Pán príde súdiť všetky národy. 18:00 † Marcel

Sv. Gregora Veľkého, pp. uč. 6:30

1 Sol 5,1-6.9-11; Ž 27; Lk 4, 31-37   Verím, že 11:30 † Ján, Mária, Vladislav

uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. 18:00 † Michal,Anna,Miroslav,Júlia

6:30

Kol 1,1-8; Ž 52; Lk 4,38-44 11:30 † Pavol, Anna, Michal

V tvoje milosrdenstvo, Pane, úfam naveky. 18:00 ¤ Miloslav

Kol 1,9-14; Ž 98; Lk 5,1-11 6:30

11:30 † Jozef, Ján, Mária

18:00 ¤ prvoprijímajúce deti

6:30 † zosnulí členovia BSJ

Kol 1,15-20; Ž 100; Lk 5,33-39 11:30 ¤ Mária, Jana, Igor, Ján

S plesaním vstupujte pred tvár nášho Pána. 18:00 † Ružena, Alexander

Sv. 3 košických mučeníkov, kň., mč. 7:00 ¤ živí členovia RB

Kol 1,21-23; Ž 54; Lk 6,1-5

Pán mi pomáha a udržiava môj život. 18:00 † Žofia, Štefan, Katarína

7:10 Ranné chvály

7:30 † Cyril

Múd 9,13-18; Ž 90; Flm 9b-10.12-17; Lk 14,25-33 9:00 † Marián

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Darina

Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na 

pokolenie.

23. nedeľa v období cez rok
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Uzreli všetky končiny zeme spásu 

nášho Boha.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. V nedeľu sa 11. púte mužov v Ga-
boltove zúčastnilo 12 mužov a p.
dekan.

2. V nedeľu 1. 9. pred omšami bude-
me prosiť o pomoc a dary Ducha
Svätého pre žiakov a študentov,
ktorým začína nový školský rok.

3. Od pondelka 2. 9. pokračujeme
v slúžení poludňajších sv. omší
o 11.30 hod. a v úradných otváracích
hodinách farskej kancelárie.

4. V stredu 4. 9. po večernej sv. omši
bude stretnutie redakčnej rady
v kancelárii farského úradu.

5. V piatok 6. 9. bude o 19. hod. stret-
nutie birmovancov obidvoch roční-
kov s kaplánom a animátormi.

6. V prvopiatkovom týždni spovedáme
aj na obed a navštívime chorých v
piatok. K spovedi pozývame žiakov
a študentov, aby s obnoveným srd-
com si radi plnili školské povinnosti.

7. Organizujeme štvrtý ročník pešej
púte do mariánskej svätyne Naro-
denia Panny Márie Baziliky mi-
nor vo Vranove n. Topľou.  Púť po-
vedie kapl. Ján Kocurko a Adrián
Pruša, kaplán v Giraltovciach. Pút-
nici sa zhromaždia v sobotu 7. 9.
ráno o 7. hod., potom ich požehná-
me a spoločne vyprevadíme na ka-
júcu a prosebnú 33 km púť. Druhé
stretnutie pútnikov bude v ponde-
lok 2. 9. v kostole o 18.30.

8. V nedeľu 22. 9. sa v Košiciach usku-
toční prvý Národný pochod za ži-
vot, všetkých ľudí dobrej vôle. Dopo-
ludnie: pro-life nedeľné bohoslužby
vo všetkých kostoloch Košíc. V urče-
ných košických kostoloch budú slá-
viť sväté omše katolícki biskupi
spolu s miestnymi veriacimi a s pút-
nikmi z vlastnej diecézy; 12:30 mo-
derovaný hudobný program na
hlavnom pódiu Národného pochodu
za život – Hlavná ul. v Košiciach (pri
soche Immaculaty). Vystúpia rečníci
z verejného života, kultúry, cirkvi,

8.9.2013 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie B. Lešová L. Stýbarová H. Fraňová

žalm M. Borošová

2. čítanie P. Urban Z. Torbová Ľ. Markovičová

prosby T. Tink B. Krupská M. Vargová

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa druhýkrát:

Lukáš Čuchráč a Zuzana Torbová
Tomáš Kříž a Martina Moskaľová
Andrej Rosipajla a Viera Vargová

Ohlasujú sa tretíkrát:
Martin Juraško a Lucia Lipová

Martin Levický a Zuzana Potengová
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 25. 8. sviatosť krstu
prijali Patrik Semanko a Mia
Hudacká. Vítame ich v našom

spoločenstve. Nech sú rodičom na ra-
dosť a svetu na osoh.

Všeobecný: Aby dnešní ľudia, často
prehlušovaní hlukom sveta, nanovo
objavili hodnotu ticha a načúvali Bo-
žiemu hlasu, ako aj hlasu bratov
a sestier.
Misijný: Aby sa prenasledovaní kres-
ťania svojím utrpením v mnohých
častiach sveta stali svedkami Kristo-
vej lásky.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor
slovanských vierozvestov sv. Cyrila
a Metoda, ktorí náš národ priviedli
k úcte k Bohorodičke, naša viera stá-
va podnetom na prinášanie obetí za
svoju vlasť.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA SEPTEMBER

politiky, pro-life hnutia na Slovensku
i zo zahraničia. Hudobný program:
Komajota a sprievodná kapela Ná-
rodného pochodu za život. 14:30 po-
chod za život – oslavný pochod uli-
cami mesta. Prihlásiť sa môžete do
8. 9. v sakristii na autobusy do Ko-
šíc, ktoré odchádzajú o 12. hod. od
kostola.


