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XVIII. ročník

1. februára 2015
4. nedeľa v období cez rok

Resp.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas
a nezatvrdzovali si srdcia.

Ján Hudák, kaplán

KEĎ VERÍME v pomoc anjelov
strážnych, nemožno neveriť
v činnosť diabla. Mágia, hypnó-

za, veštenie, okultizmus, najmä v mas-
médiách stávajú sa viac a viac častými.
Televízia sa stala ideálnym prostried-
kom na šírenie ideológie New Age, čiže
nebezpečné sú filmy s tematikou para-
psychológie a telepatie. Stačí sa poobze-
rať po výkladoch a zistíme rozkvet stán-
kov a obchodíkov, kde vedľa kresťan-
skej literatúry možno nájsť knihy

a časopisy s obsahom veštenia, rôznej
alternatívnej medicíny, prevteľovania,
údajných techník zdokonaľovania sa
a liečenia. Rafinovaným spôsobom mla-
dí vnímajú okultnú rockovú hudbu, vi-
deoklipy a filmy s tematikou New Age.
Nezasvätený si neuvedomuje, že sa stá-
va objektom psychickej manipulácie.

Tak ako za čias Ježiša, tak aj za na-
šich čias platí pravda o existencii diab-
la. Netreba sa diviť, že diabol, učiteľ zla,
nenávisti a hriechu žije i dnes. Neum-
rel a nevzdialil sa zo zeme na mesiac.
Klamárom a učiteľom klamstva ostal.
Stále je nepriateľom Boha, pravdy, vra-
hom nášho pokoja, šťastia. Keď veríme
v existenciu a moc dobrých anjelov, či
môžeme zabudnúť na tých, ktorí ne-
návidia Boha – pravú Lásku?

Sú medzi nami aj takí, ktorí neveria
v existenciu diabla až vtedy, keď spoz-
najú jeho moc, ak si ju vôbec uvedomia.
Cirkev i dnes na začiatku nového tisíc-
ročia učí tak, ako učil i Ježiš. V modlit-
be Otčenáš máme prosbu „ale zbav nás
Zlého“. Je to posledná prosba k nebes-
kému Otcovi. Ježiš nám pripomína, že
neprosí Otca, aby nás vzal zo sveta, ale
aby nás chránil pred Zlým. Týka sa to
každého z nás. Nikto nie je uchránený.
Diabol nie je niečo abstraktné, ale ozna-
čuje osobu Satana, Zlého, anjela, ktorý
sa stavia proti Bohu.  „Čo ťa do nás, Je-
žiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem,
kto si: Boží Svätý.“ Sám diabol vysvetľu-
je, čo napíše sv. Ján: „Vieme, že nik, kto
sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho
ten, ktorý sa narodil z Boha, a Zlý sa ho
nedotkne.“       n

U

Pápež František vyhlásil Rok zasvä-
teného života. Novinár Nicola Gori sa
opýtal generálneho tajomníka, arcibis-
kupa José Rodrigueza Carballa, na ini-
ciatívy a podujatia, ktoré sa budú konať
počas Roka zasväteného života. Dostal
odpoveď: Program Roku zasväteného
života, ktorý vyhlásil Svätý Otec Franti-
šek, bude trvať viac ako 14 mesiacov.
Navrhnuté ciele sú: rehoľník má byť
vďačnou spomienkou minulosti, za-
nietene prežívať súčasnosť a s dôve-
rou sa otvoriť budúcnosti.

Rok zasväteného života sa začal 30.
novembra na Prvú adventnú nedeľu.
Advent je mimoriadnym obdobím ná-
deje: celý rok je naplánovaný na zákla-
de nádeje, ktorá má byť vždy základnou
charakteristickou črtou zasväteného ži-
vota. Záver bude 2. februára 2016 počas
Svetového dňa zasväteného života.

V priebehu Roka budú v Ríme viace-
ré podujatia, na ktoré pozveme predsta-
viteľov všetkých zasvätených osôb.
Počas Týždňa modlitieb za jednotu kres-
ťanov sme naplánovali v dňoch od 22.
do 24. januára 2015 ekumenické stret-
nutie rehoľníkov a rehoľníčok. Počas
veľkonočného týždňa, od 8. do 11. aprí-
la, zvoláme všetkých formátorov a for-
mátorky. Posledný septembrový týždeň,
od 23. do 26., budeme mať stretnutie
novicov a noviciek. Posledný januárový
týždeň v roku 2016 bude súčasne pre-
biehať stretnutie s členmi sekulárnych
inštitútov, rehoľnými osobami apoštol-
ského života a predsedníčkami federácií
spoločností kontemplatívneho života.
Svätý Otec by mal byť prítomný na všet-
kých týchto podujatiach.

Aj na Slovensku je iniciatíva
rehoľníkov počas Roka zasväteného
života. Tu je prehľad celoslovenských
podujatí:

Bolo: 29. 11. 2014 Liturgické sláve-
nie otvorenia RZŽ. Slávnostné vešpery
v katedrálnych chrámoch.

2. 2. 2015 Deň zasvätených. Tradič-
né každoročné stretnutie rehoľníkov
s diecéznym biskupom.

Pôstne obdobie 2015 (18. 2. – 3. 4.)
Modlitba počas pôstu. Vytvorená mod-
litba, ktorá je distribuovaná do všetkých
rehoľných komunít.

Apríl 2015 Slávnostná premiéra Fil-
mu o súčasnej Cirkvi. Film z produkcie
KVPŽR, ktorý chce prostredníctvom
osobnosti arcibiskupa Cyrila Vasiľa, SJ
priblížiť najmä evanjeliové posolstvo
a kresťanské hodnoty dnes.

8. 5. 2015 Púť Červený Kláštor. Spo-
ločné turistické, športové a kultúrne
podujatie konané na mieste, ktoré sa
spája so začiatkami rehoľného života na
území Slovenska.

27. 6. 2015 Deň otvorených klášto-
rov. Prehliadky kláštorov/komunít za-
svätených.

30. 7.-2. 8. 2015 Národné stretnutie
mládeže P15. Kde bude v rámci progra-
mu časť zvaná Expo povolaní.

15. 9. 2015 Púť rehoľníkov v Šaští-
ne. Každoročná púť k Sedembolestnej
na národnej úrovni.

Jeseň 2015 Sympózium o zasväte-
nom živote. Päťdňová návšteva Mons.
José Rodrigueza Carballa, OFM – arci-
biskupa a sekretára Kongregácie pre
inštitúty zasväteného života a spoloč-
nosti apoštolského života z Vatikánu.

Jeseň 2015 Duchovné cvičenia pre
zasvätených v širokom meradle.

2. 2. 2016 Deň zasvätených a sláv-
nostné ukončenie Roka zasväteného
života. Tradičné každoročné stretnutie
rehoľníkov s diecéznym biskupom ko-
nané v slávnostnej atmosfére ukon-
čenia RZŽ.     Spracovala sr. Veronika



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 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
Obetovanie Pána 6:30

Mal 3,1-4; Ž 24; Lk 2,22-40 11:30 ¤ Jolana

Príď, Pane, do svojho svätého chrámu. 18:00 † Ján

Sv. Blažeja, bs. mč. 6:30
Hebr 12,1-4; Ž 22; Mk 5,21-43 11:30 ¤ Mária, František

Chváliť ťa budú všetci, čo ťa hľadajú, Pane. 18:00 † Štefan

Hebr 12,4-7.11-15; Ž 103; Mk 6,1-6 6:30
11:30 † Michal, Anna

18:00 † Mária

Sv. Agáty, pn. mč. 6:30
Hebr 12,18-19.21-24; Ž 48; Mk 6,7-13 11:30 † kňaz Ján

Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo 

uprostred tvojho chrámu.
18:00 ¤ Agáta, Miroslav

Sv. Pavla Mikiho a spol., mč. 6:30
Hebr 13,1-8; Ž 27; Mk 6,14-29 11:30 † duše v očistci

Pán je moje svetlo a moja spása. 18:00 † Veronika (1.výr.)

Hebr 13,15-17.20-21; Ž 23; Mk 6,30-34 7:00 † zosnulí členovia R.B.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 18:00 ¤ Veronika (75 r. života)

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Ján a Jozefína (30 r. manž.)

Jób 7,1-4.6-7; Ž 147; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39 9:00 ¤ Branislav a Ružena s rod.

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Michal, Mária

St
4. 2. 

5. nedeľa v období cez rok

Chváľme Pána, on uzdravuje skľúčených 

srdcom.

Po
2. 2. 

Ut
3. 2. 

Pi
6. 2. 

So
7. 2. 

Št
5. 2.

Ne
8. 2. 

Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým, 

čo sa ho boja.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

8.2.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie P. Urban I. Bartovičová B. Krupská H. Fraňová

žalm P. Sopková

2. čítanie A. Zapotoková T. Bartovič L. Stýbarová sr. Alojzia

prosby B. Lešová R. Bartovič sr. Veronika M. Vargová

1. Z pohrebu M. Šándorovej venovali
50 €. Arcidiecézna zbierka v nedeľu
činila ZH 15 € a TV 621,90 €.

2. Z Hradca Králové nám poslali foto-
grafiu z výroby historickej dlažby
pre náš kostol, je na www stránke.

3. Ďakujeme členom FER, skupine mod-
litieb otcov a dobrovoľníkom za de-
montáž vianočnej výzdoby a jasličiek.

4. V sobotu 24. 1. prijalo laické spo-
ločenstvo MAM 4 nové členky, 10
členiek prijalo prvýkrát záväzky na
1 rok a 10 členiek si obnovilo na
ďalší rok. Ďakujeme rehoľnej sestre
Alojzii za duchovnú formáciu našich
farníčok.

5. V nedeľu 25. 1. na ekumenickej bo-
hoslužbe bolo množstvo našich far-
níkov prítomných na modlitbách za
zjednotenie kresťanov v kostole
Evanjelickej cirkvi v TV a v kostole
Reformovanej cirkvi v ZH.

6. V piatok 30. 1. uplynulo 22 rokov od
biskupskej vysviacky Mons. Ber-
narda Bobera, košického arcibiskupa
– metropolitu. Zverujeme nášho pas-
tiera duší do vašich modlitieb.

7. Pred národným referendom o rodine
sa od štvrtka 29. 1. modlíme Deviat-
nik pre zachovanie rodiny podľa Bo-
žieho zámeru. V nedeľu bude tejto té-
me venovaný pastiersky list biskupov
Slovenska, ktorý sa prečíta v rámci
homílie na sv. omšiach. V noci
z piatka 6. 2. na sobotu bude adorácia
na tento vznešený úmysel. Dobro-
voľníci nech sa zapíšu do rozpisu.

8. Pápež František oceňuje pozornosť,
aká sa na Slovensku venuje úsiliu

Svoje milodary na temperovanie a dlažbu kostola môžete posielať aj na číslo
nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 7654.

o ochranu hodnoty rodiny. Povedal
to v súvislosti s pripravovaným refe-
rendom o ochrane rodiny, ktoré sa
uskutoční 7. 2. Slovákov v tomto
smere povzbudil k odvahe. K referen-
du sa vyjadril počas rannej svätej
omše v kaplnke Dómu sv. Marty vo
Vatikáne.

9. V pondelok je sviatok Obetovanie
Pána, kedy sa v Cirkvi požehnávajú
sviece tzv. hromničky. Zároveň je to
Svetový deň zasväteného života,
ktorý slávime v Roku zasväteného ži-
vota a kedy sa rehoľníci stretávajú so
svojimi diecéznymi biskupmi. Na Slo-
vensku pôsobí 43 ženských a 29
mužských reholí, ktoré majú svojich
rehoľníkov v 446 rehoľných komuni-
tách.

10. V utorok na sv. Blažeja, biskupa,
požehnáme hrdlá.

11. Na prvý piatok kapláni zaopatria
chorých sviatosťami Eucharistie
a pokánia.

12. V nedeľu 8. 2. o 15. hod. bude
karneval pre deti v telocvični cirkev-
nej školy sv. Jozafáta.

13. V dňoch 19.-22. 2. organizujeme du-
chovné cvičenie na Sigorde pri Pre-
šove so začiatkom o 17. hod. Popla-
tok je 51 €, v cene je ubytovanie
a strava. Hláste sa a zaplaťte popla-
tok v sakristii. Podrobnejšie infor-
mácie na tel.: 0905/372728.

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI

V sobotu 25. 1. sviatosť krstu
prijala Nina Kováčová. Vítame ju
v našom spoločenstve. Nech je

rodičom na radosť a svetu na osoh.


