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5. nedeľa v období cez rok

Resp.: Spravodlivým žiari svetlo v temnotách.

U

Ján Kocurko, kaplán

všetkom. Boja sa prejaviť, radšej za-
ujmú postoj väčšiny. Skrývajú svoju
vieru, aby nepadli v očiach niektorých
ľudí. A potom tiež existujú chame-
leóny, ktoré si žijú svoj život, a keďže
kedysi dávno boli pokrstený, tak raz
v týždni, alebo raz v roku sa prispô-
sobia spoločenstvu, ktoré je v kosto-
le a prídu na omšu.

Dnešné evanjelium nás pozýva
k niečomu inému. Byť svetlom a so-
ľou. Z tohto prirovnania sa ukazujú
vlastnosti kresťana. Učeník Ježiša
Krista má byť autentický, jednoducho
tým, čím je: ničím menej, ani viac.
Byť kristovcom vyžaduje odvahu
„niesť kožu na trh“, stáť sa terčom
kritikov, nepochopenia aj neprijatia.

Tieto vlastnosti by nás mohli dostať
do skepsy. Treba povedať aj pozitíva,
že svojou inakosťou prinášam niečo
druhým: niečo, čo oni sami nemajú.
Svetlo nepatrí pod vedro, ale do tem-
noty, aby mám ukazovalo cestu. Soľ
nepatrí do „kredenca“, ale do cesta
do potravín, aby mali lepšiu chuť. A
rovnako naše svetlo nemá byť scho-
vané v kostole, nemá sa prejaviť iba
pri omši, ruženci či adorácii, ale má
vyžarovať do našich vzťahov, do naj-
profánnejších záležitostí.

Byť kresťanom a mať vlastnosti
chameleóna je nezmyselné. Kresťan
má byť svetlom, ktoré ukazuje cestu
svojmu okoliu a má byť soľou, ktorá
dá chuť všetkým, ktorí ju strácajú.
Prosme dnes o to, aby sme boli svet-
lom a soľou, nie chameleónom.  n

CHAMELEÓNI

STÁLE MA FASCINOVALI chame-
leóny. Tieto živočíchy ma uchvá-
tili tým, že vedia splynúť

s prostredím. Neexistuje sfarbenie,
s ktorým by sa nevedeli zladiť. Keď
som bol žiakom základnej školy, mys-
lel som si, aké by to bolo super mať
takú vlastnosť. Dnes po nej vôbec
netúžim. Avšak stále viac vnímam,
ako sa veľa ľudí správa ako chame-
león. Často sa pripodobňujú svetu vo

OD PONDELKA ZAČÍNA Národný
týždeň manželstva (NTM) – celo-
svetová kampaň na podporu

manželstva, počas ktorej majú manželia
možnosť intenzívnejšie než inokedy oce-
niť, posilniť, prehĺbiť a podporiť svoj
manželský vzťah ako vzácnu hodnotu,
ktorá prináša obom partnerom radosť
a prijatie. Na Slovensku sa v tomto roku
uskutoční NTM po štvrtýkrát v termíne
10. až 16. februára. Všetky 3 ročníky
mali svoju tému. Pre rok 2014 ňou bude
„Manželstvo – viac ako papier“.

Už od 1. ročníka NTM sa doň zapojili
i veriace manželské páry našej farnosti.
V rámci tohto týždňa sa konali spoločné
aktivity rodín, koordináciu ktorých za-
bezpečovali členovia Farskej pastoračnej
rady za oblasť pastorácie rodín. Témou
NTM v roku 2011 bolo „Na všetko
dvaja“. V záujme posilnenia manželstva
a pozitívneho prežívania spoločných
chvíľ si zaangažovaní farníci zvolili za
symbol vtedajšieho ročníka veľké srdce,
na ktoré umiestnili svoje svadobné foto-
grafie. Počnúc úvodnou kampaňou sa
v našom Božom chráme zaužívalo slúže-
nie jednej svätej omše v týždni s ciele-
ným zameraním na uctenie sviatosti
manželstva. V prvom ročníku národného
projektu sa v kázni tejto téme venoval p.
kaplán Adrián Pruša. Ako láskyplné po-
solstvo a spomienku na týchto 7 dní si
manželia odniesli domov kartičku so slo-
vami: „Pane, posilňuj naše slovo manžel-
skej vernosti, aby žiarila láska v našich
srdciach...“

Druhý ročník NTM (2012) sa niesol
s povzbudivou tematickou myšlienkou

„V dobrom i zlom“.
Obdobie osláv man-
želského vzťahu si
manželia trebišov-
skej farnosti pripo-
menuli aj účasťou na
sv. omši, celebrova-
nou pánom dekanom Jozefom Gnipom
a gr. katolíckym kňazom Marcelom Gece-
jom. Pri tejto príležitosti priniesli manželia
obetný dar – kvetinovú ikebanu s bielou
stuhou, do ktorej boli vsadené obrúčky
a mená manželských párov. Na znak
uctenia si svojho sviatostného zväzku
a verejného vyjadrenia podpory vernosti
sa manželské páry stretli na spoločen-
sko-zábavnom nedeľnom popoludní v re-
kolekčnej miestnosti. Príjemne strávený
čas spojili s premietaním filmu Fire-
proof (Skúška ohňom) a krátkou sondou
do vzťahu manželov. Nádherný film
o tom, ako Boh a láska dokážu premôcť
sebectvo a rôzne závislosti, ktoré likvidujú
manželský vzťah.

Minulý rok bola na NTM téma „Ver-
nosť nie je slabosť “. V tomto duchu ho
prežívali aj manželia našej farnosti. Za
symbol si vybrali svadobnú tortu. Na sv.
omši si páry obnovili manželské sľuby.
Počas NTM 2013 bol zorganizovaný ne-
deľný zábavno-súťažný program, kde sa
manželia formou kvízu navzájom skúšali,
ako sa poznajú. Najúspešnejší pár bol
ocenený pohárom za zásluhy v man-
želstve.

Dňa 9. februára, v predvečer tohto-
ročného NTM, sa budú rodiny v kostole
modliť sv. ruženec s úmyslom desiatku
na mesiac február. Týždeň, ktorý je pred
nami, bude v znamení Lásky, Rodiny,
Vernosti a Bezpečia, charakteristických
znakov manželstva, ktorých pomyselným
zhmotnením sú srdce, loďka, slnko
a dom. V stredu, 12. februára sa po ve-
černej sv. omši uskutoční adorácia.
NTM vyvrcholí v našom farskom kostole
slávením sv. omše v nedeľu 16. 2. o 9.
hodine.       Martina Kužmová



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

Charitný dom J.M. 9:00
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
Sv. Školastiky, pn. 6:30

1 Kr 8,1-7.9-13; Ž 132; Mk 6,53-56  Vstaň, Pane, 11:30 † Anna

zaujmi svoje miesto, ty a tvoja vznešená archa. 18:00 † Ján 

6:30

1 Kr 8,22-23.27-30; Ž 84; Mk 7,1-13 11:30 ¤ Tomáš, Vladimír, Erika s rod.

Aké milé sú tvoje chrámy, Pane. 18:00 ¤ Martina

6:30

1 Kr 10,1-10; Ž 37; Mk 7,14-23 11:30 † kňaz Ján 

Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť. 18:00 † Anna

6:30

1 Kr 11,4-13; Ž 106; Mk 7,24-30 11:30 † Vladimír, Ján, Mária, Michal

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

Sv. Cyrila, mn., a sv. Metoda, bs., 
patrónov Európy

6:30

Iz 52,7-10; Ž 96; Mk 16,15-20 11:30 † kňaz Ján 

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. 18:00 ¤ Andrej

1 Kr 12,26-32;13,33-34; Ž 106; Mk 8,1-10 7:00 ¤ Michaela, Marek, Alexandra

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

7:10 Ranné chvály

7:30 † Anna

Sir 15,16-21; Ž 119; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 9:00 † Jozef

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Alžbeta, Vasiľ

Ne 

16.  2.

St        

12. 2.

Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

6. nedeľa v období cez rok
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Bohuznámi venovali na kostol
100 € a 25 €.

2. V dnešnú nedeľu 9. 2. o 16.00 hod.
v rámci Roka Sedembolestnej Pan-
ny Márie sa budú rodiny modliť
v kostole sv. ruženec s úmyslom
na mesiac február.

3. Na spomienku na Pannu Máriu
Lurdskú v utorok 11. 2. po polud-
ňajšej omši dekan požehná nové
sochy Panny Márie a sv. Berna-
dety, ktoré zakúpilo Ružencové
bratstvo. Po všetkých omšiach sa
pomodlíme pred nimi desiatok ru-
ženca. Dňa 11. 2. 1858 išla Berna-
deta so svojimi kamarátkami zbie-
rať raždie k Massabielskej jaskyni
pri rieke Gave, blízko dedinky Lur-
dy, kde sa jej zjavila mladá Pani,
s ružencom v ruke.

4. Na Svetový deň chorých 11. 2.
spoločne vyslúžime sviatosť poma-
zania nemocných. Nech sa chorí
alebo starí vyspovedajú a prijmú
túto sviatosť len ak im ich choroba
ohrozuje život.

5. V nemocničnej kaplnke arcibis-
kup Bernard požehná novú krížo-
vú cestu až na ďalší týždeň v uto-
rok 18. 2., lebo skôr nemôže. Sláv-
nosť sa uskutoční v rámci slávenia
Eucharistie so začiatkom o 9. hod.,
ktorej sa zúčastnia aj kňazi z deka-
nátu a potom pokračujú kňazské
rekolekcie na farskom úrade.

6. V utorok 11. 2. bude stretnutie
všetkých rodičov prvoprijímajú-
cich detí s kňazmi, ktoré začne
slávením Eucharistie o 18. hod.

7. V rámci Národného týždňa man-
želstva bude v stredu 12. 2. po
večernej sv. omši adorácia pri vylo-
ženej Sviatosti oltárnej a v nedeľu
16. 2. o 9. hod. sv. omša na za-
vŕšenie tohto týždňa.

8. Každý utorok po večernej omši je
biblické stretnutie, kde sa exege-
ticky preberá kniha Genezis alebo

16.2.2014 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie D. Biž A. Bérešová J. Karniš Z. Lešková

žalm J. Dibdiak

2. čítanie M. Bižová B. Bérešová A. Potocká V. Leško

prosby M. Čierna J. Lörincová T. Majerská M. Lörinčíková

evanjelium podľa sv. Marka.
9. Kurz dejinami kresťanskej tradí-

cie pokračuje v pondelok po večer-
nej sv. omši prednáškou Benedik-
tínska spiritualita.

10. Farská púť do San Giovani Ro-
tondo, k hrobu sv. pátra Pia, do
Ríma, Monte Casina, Pompejí, Ne-
apola, Amalfi, Lanciana sa usku-
toční 9. - 16. augusta 2014. Je
spojená s kúpaním v mori. Cena je
294 €. Pokrýva cestovné, 5x nocľah,
raňajky. Dobrovoľné poistenie je za
13,60 €. Prihlásiť sa môžete záväz-
ne do konca februára so zálohou
100 € u p. Fraňovej – mob. 0903 268
667. Podrobný program nájdete na
nástenke a našom webe.

11. Svätý otec František oznámil, že
rok 2015 bude Rokom zasvätené-
ho života. Jeho slávnostné otvore-
nie je plánované už na október
2014 v súvislosti s 50. výročím pub-
likovania koncilového dekrétu Perfec-
tae caritatis o obnove rehoľného ži-
vota, a ukončený by mal byť 21. 11.
2015, vo Svetový deň „Pro orantibus“
venovaný klauzúrnym komunitám.

12. Dnes, 9. 2., sa dožíva požehna-
ných 80 rokov pán Július Galgan,
ktorý celý svoj život pracoval na poli
verejnom i kresťanskom. Pôsobil ako
stredoškolský pedagóg, nacvičoval
divadlo, sedem rokov predsedal Klu-
bu kresťanských seniorov, pripravo-
val náboženské akadémie, bol jed-
ným zo zakladateľov nášho farského
časopisu. Za všetko mu s úctou
ďakujeme a do ďalších rokov vypro-
sujeme Božie požehnanie, dobré
zdravie a ochranu Panny Márie. Ad
multos annos!         Redakčná rada

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI

V nedeľu 2. 2. sviatosť krstu
prijal Samuel Švec. Vítame ho
v našom spoločenstve. Nech

je rodičom na radosť a svetu na
osoh.


