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3. nedeľa v pôstnom období

Resp.: Pane, ty máš slová večného života.

Ján Kocurko, kaplán

KEĎ PRECHÁDZAM cez naše
krásne Slovensko, je fascinujúce
vidieť  v centrách dedín vysoké

veže kostolov. Prečo také vysoké veže
a v centre? Akoby sa dediny medzi
sebou navzájom pretekali. Ale je to aj
pripomienka toho, že centrom ich života
je chrám, na ktorom veža stojí, a Boh,
na ktorého veža ukazuje a ktorý v chrá-
me prebýva špeciálnym spôsobom.
Avšak keď prechádzame cez veľké mes-
tá, vysoké veže chrámov zbadáme ťažko.

Človek dneška nepovažuje chrám za
najvyššiu prioritu vyjadrujúcu vzťah
k Bohu. Dnes banky, obchodné centrá
a herne sú dominantnejšie a vyjadrujú
aj vzťah človeka k Bohu.

Za Ježišových čias bol centrom náro-
da Jeruzalem. Centrom Jeruzalema bol
chrám. Centrom chrámu svätyňa svä-
tých, kde bol prítomný Boh špeciálnym
spôsobom. Človek, ktorý ho videl, ne-
mohol naň nikdy zabudnúť.

Lenže iné je teória a iné prax. Mať
Boha vo svojom strede je síce to, čo člo-
veku dáva istotu, ale nie je to ľahké. A
človek od nepamäti túžil radšej po ve-
ciach, ktoré boli ľahké a ťažším sa vy-
hýbal.

V dnešnom evanjeliu sme boli svedka-
mi incidentu. Ježiš sa rozčúlil a z chrá-

U

mu povyháňal peňazomencov a kupcov.
Títo ľudia určite nemali problém s tým,
čo chrám symbolizuje a na čo tu je, oni
si chceli robiť len svoj biznis. A tým
sväté miesto znesvätili, čisté poškvrni-
li, nedotknuteľného sa dotkli... a vlast-
ne aj seba samých, aj iných dezorien-
tovali. Ježiš im dal najavo, že sú veci,
ktoré sa nemôžu meniť, pretože na to
doplatíme v konečnom dôsledku my
sami.

Nedoplatí na to Boh, ale my! My sa-
mi sa oberieme o istoty, záruky, smero-
vanie, kompas. My síce chrámy nemá-
me plné obchodu, ale naše chrámy
prerástli iné stavby, ktoré ukazujú na
iných bohov. Kniha Exodus jasne ho-
vorí, čo má byť centrom nášho života.
Centrom je Ten, ktorý nás robí slobod-
nými, ktorý nás vyslobodzuje z otroctva.
Aj pre nás je dôležité, aby centrom
nášho života bol vzťah k Bohu. On pre
nás musí byť vežou, majákom, niečím
neprehliadnuteľným.   n

V DŇOCH 19. - 22. 2. 2015 sa
v Centre pre rodinu na Sigorde
pri Prešove konali duchovné cvi-

čenia našej farnosti. Duchovným otcom
a kazateľom bol vdp. Jozef Gnip, dekan
našej farnosti. Duchovných cvičení sa
zúčastnilo 13 bratov a sestier. Tí využili
pôstny čas na osobné zastavenie sa
a svoje priblíženie sa k nášmu Pánovi
získaním nových vedomostí, upevnením
svojej viery a uzdravením, očistením svo-
jich sŕdc i duší.

Centrum pre rodinu poskytlo pre du-
chovné cvičenia tie najlepšie podmien-
ky. Je umiestnené v tichom prostredí,
ktoré nabáda človeka stíšiť sa aj v sebe.
Ticho je potrebné, aby človek počul Boží
hlas. Pán Boh k nám hovorí stále, ale
v hluku bežného života sa stane, že ho
nepočujeme.

Témy prednášok boli veľmi zaujíma-
vé. Naučili sme sa, čo je pravé šťastie
a ako ho hľadať, ako dôjsť do večnosti,
spoznali sme poriadok v láske a aké sú
kritéria lásky, rozprávali sme sa o viere,
o hriechu, ako prísť od hriechu k mi-
losti a že začiatkom a cieľom nášho ži-
vota je Ježiš Kristus. Po každej pred-
náške sme mali čas na meditáciu. A to,
čo sme prerozjímali v tichosti srdca,
sme potom večerami v adorácii odovzdá-
vali nášmu Otcovi. Naše starosti, trá-
penia, prosby, ale i poďakovanie za
všetko, čím nás obdaroval a obdarúva.

Záverečným vyvrcholením duchov-
ných cvičení bola sviatosť zmierenia,
ktorú vysluhovali všetci duchovní otco-
via našej farnosti. Mali sme dostatok
času zastaviť sa, porozmýšľať nad tým,
čo sa nás dotklo, čo nás oslovilo, čo ho-
vorí Sväté písmo a aká je naša realita.
Mohli sme si zrekapitulovať svoj doteraj-
ší život, pozrieť sa do svojej duše a nájsť
rany, ktoré nás znepokojujú a bolia.
Prešli sme svojím očistcom tu na zemi.

A potom prišla milosť Lásky – sloboda
ducha, radosť a nevídaný pokoj v duši.
Veď keď ty urobíš k Bohu krok, on urobí
k tebe dva.

V deň nášho odchodu sme Deň Pána
oslávili slávnostnou sv. omšou. Pred na-
ším odchodom sme sa ešte chceli rozlú-
čiť so Sigordom, a tak sme sa vybrali na
prechádzku ku prameňu Šťavica, z kto-
rého sme si načerpali vodu aj domov pre
našich blízkych.

V tomto pôstnom čase si viac ako
inokedy uvedomujeme, akí sme cenní
pre nášho Otca, ktorý dal svojho jedno-
rodeného a nevinného syna za nás,
vinných, a tým nám dal všetko, čo mal.
Dal nám to z lásky, lebo najväčšou
Láskou je on sám.

Aj náš život má byť naplnený láskou.
Vo veľkej láske je veľká sila a jedine
Láska (Dobro) je silnejšia než smrť. To,
čo by sme chceli dobré urobiť nášmu
Otcovi, to urobme svojmu blížnemu, veď
v jeho duši je on, náš Boh.

Úprimné poďakovanie patrí duchov-
ným otcom našej farnosti, správcovi
Centra pre rodinu, všetkým organizáto-
rom, dobrovoľným šoférom a ostatným
dobrodincom, ktorí nás sprevádzali
svojimi modlitbami. Nakoniec vďaka
všetkým, ktorí sa duchovných cvičení
zúčastnili za vzájomnú ohľaduplnosť
a duchovné obohatenie sa.

Jana Muchinová
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, 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

ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

2 Kr 5,1-15a; Ž 42; Lk 4,24-30 11:30 † Andrej, Mária, Štefan

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. 18:00 ¤ Mária

6:30
Dan 3,25.34-43; Ž 25; Mt 18,21-35 11:30 ¤ Dana a Marián s rod.

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie. 18:00 † Anna

Dt 4,1.5-9; Ž 147; Mt 5,17-19 6:30

11:30 † Michal

18:00 † Pavol, Jozef, Alžbeta

Jer 7,23-28; Ž 95; Lk 11,14-23 6:30

11:30 † Mária, Alžbeta, Mária

18:00 ¤ Adela, Aneta

6:30
Oz 14,2-10; Ž 81; Mk 12,28b-34 11:30 † Anna, Jozef, František

Pane, ty máš slová večného života. 18:00 † Emília

Oz 6,1-6; Ž 51; Lk 18,9-14 7:00 ¤ Viera s rod., Jozef s rod.

Bože, ty máš záľubu v srdci úprimnom. 18:00 † Eva, Anna, Filip

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Michal

2 Krn 36,14-16.19-23; Ž 137; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21 9:00 † Janko, Michal

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Jozef, Silvia, Emília

Po
9. 3. 

Ut
10. 3. 

Pi
13. 3. 

So
14. 3. 

Št
12. 3.

Ne
15. 3. 

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas 

a nezatvrdzovali si srdcia.

Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho 

Boha.

St
11. 3. 

4. nedeľa v pôstnom období

Pane, chcem stále pamätať na teba.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

15.3.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Ruttkayová J. Lörincová L. Stýbarová B. Dinisová

žalm J. Obrin

2. čítanie T. Tink P. Tóthová sr. Veronika O. Moroz

prosby E. Capová M. Lörincová B. Krupská M. Hudaček

1. Na kostol venoval bohuznámy 40 €.
2. Ďakujeme dopravcovi za bezplatný

dovoz historickej dlažby z Čiech.
Začneme ju klásť do kostola od
pondelka, preto prosíme o trpezli-
vosť.

3. Pôstna krabička pre Afriku je
zbierka. Materiály si vyzdvihnite
pri časopisoch.

4. AbÚ v Košiciach po kontrole na-
šich účtovných dokladov za rok
2014 napísal: „Po vykonanej kontrole
konštatujeme, že účtovníctvo je vede-
né prehľadne, doklady sú usporia-
dané a obsahujú potrebné náleži-
tosti.“ Za tento príkladný prístup a
bezchybné vedenie farského účtov-
níctva patrí poďakovanie našej
ekonómke Emílii Girmanovej.

5. Počas pôstneho obdobia myslíme
na chudobných a sociálne odkáza-
ných ľudí v našej farnosti. Preto
počas neho prebieha finančná
zbierka Veľkonočný dar, ktorou
každoročne prispejeme aspoň 30
rodinám alebo jednotlivcom
k zmierneniu chudoby.

6. Biblické stretnutia sú v pôste
každú stredu po omši o 19. hod.
s kapl. Kocurkom.

7. V pondelok 9. 3. o 17. hod. na fare
bude stretnutie a skúšanie prvo-
prijímajúcich detí zo ZŠ Pribino-
va a M. R. Štefánika s kapl. Jánom
Kocurkom a katechétkami a v uto-
rok 10. 3. ZŠ Komenského a Gor-
kého s kapl. Jánom Hudákom.

8. Pobožnosti Krížovej cesty nášho
Pána Ježiša Krista budú v piatok
o 17.20 hod. pre birmovancov
a v nedeľu o 14.30 hod. 4. pôstna
nedeľa: Fokoláre; 5. pôstna: Ru-
žencové bratstvo; 6. pôstna: kňazi
a Modlitby otcov a matiek.

9. Ekumenický svetový deň mod-
litieb žien bude v nedeľu 8. 3.
o 15.30 hod. v Gréckokatolíckej
cirkvi v Trebišove za krajinu

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

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI

V sobotu 28. 2. sviatosť krstu
prijali Tobias a Sebastian
Lovasovci. Vítame ich v na-

šom spoločenstve. Nech sú rodičom
na radosť a svetu na osoh.

Bahamy. Téma: Ježiš im povedal:
„Uvedomujete si, čo som vám urobil? “

10. Predmanželské náuky budú na
fare v sobotu 14. 3., 21. 3. a 28. 3.
od 9. hod.

11. Pôstna duchovná obnova bude
s farárom Jozefom v sobotu 21. 3.
od 9. hod.

12. Púť do Svätej zeme organizuje-
me s CK Avertravel od 7. do 15. 9.
Doposiaľ sa nahlásilo 80 pút-
nikov z TV  a 10 zo Z. Teplice.
Takže nahlasovanie sa skončilo.
Premiestňovať sa budeme dvoma
autobusmi z Trebišova do Viedne
a späť. Pokračujeme lietadlom do
Tel Avivu. Do 2 týždňov, t. j. do
22. 3., treba zaplatiť záväznú zá-
lohu 200 € za osobu a nahlásiť
číslo pasu, ktorý musí byť platný
do konca r. 2015.

13. Sviatosť birmovania je potvrdená
AbÚ na 31. 5. o 11. hod. s vysluho-
vateľom Mons. Alojzom Tkáčom,
emeritným arcibiskupom.

14. Púť do Oberbronnu pre členov
Laického spoločenstva so sestrami
Najsvätejšieho Spasiteľa. Členky
laického spoločenstva, ktoré máte
záujem zúčastniť sa v dňoch od
23. do 26. 5. púte do Oberbronnu
po stopách matky Alfonzy Márie,
prihláste sa aj so svojimi príbuz-
nými do 13. 3. v sakristii.

15. CK Mária vás pozýva v dňoch 8. –
17. 7.  na púť  „Perly Pobaltia,
Petrohrad – biele noci “. Bližšie
informácie sú na nástenke pred
vstupom do kostola, alebo na mo-
bile 0903 268 667 p. Fraňová.


