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26. apríla 2015
4. veľkonočná nedeľa

Resp.: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa
kameňom uholným.

Beáta Šimková, katechétka

EVANJELISTA JÁN NÁS túto
nedeľu privádza do Jeruzale-
ma, kde sa Ježiš zúčastňuje

na slávení sviatku Stánkov. Evan-
jelista nám v „pastierskej reči“ odpo-
vedá na otázky: „Kto je Ježiš? Čo dá-
va svetu?“ Podobenstvo o pastierovi
a ovciach dnes každý nechápe, ale
poslucháčovi vo vtedajšej Palestíne

to bolo jasné. Úloha pastiera, kto-
rého ovce poznajú a ho nasledujú,
pretože jeho hlas je im známy, bola
každému samozrejmá.

V úvodnom obraze dnešného po-
dobenstva hovorí Ježiš o sebe ako o
pastierovi, aby sa postavil do ostré-
ho protikladu so zlodejom. Odlišuje
sa aj od nájomníka, ktorý síce ne-
kradne a nezabíja ovce ako zlodej,
ale ani o ne dosť nedbá, ak im iní
škodia. Ježiš však hovorí: „Ja som
dobrý pastier.“ Nadväzuje na žalm 23
o dobrom pastierovi: „Pán je môj pas-
tier, nič mi nechýba: pasie ma na zele-
ných pašienkach. Prestieraš mi stôl
pred očami mojich protivníkov. Leješ mi
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niečo neočakávané a vykonané na ňom
zvonku, ale ako slobodné vydanie seba
samého. »Dávam svoj život, a zasa si ho
vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam
sám od seba« (Jn 10, 17-18). Vysvetľuje
sa tu, čo sa udeje pri ustanovení
Eucharistie. Ježiš premieňa ukrižovanie –
akt vonkajšieho násilia – na akt dobro-
voľného obetovania sa za iných. Ježiš
nedáva niečo, ale sám seba. Takto dáva
život.“ Boh nám prejavil svoju lásku
tým, že za pastiera nám dal svojho
Syna. Ten nás vedie k tomu, aby sme
sa pod vedením jeho Ducha stali pre
iných tým, čím sa on stal pre nás.
Teda dobrými pastiermi, každý na
svojom mieste.   n
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„Dobrý pastier položí svoj život
za ovce.“ (Jn 10, 11)

olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po
okraj.“ Tak je Ježiš pripravený nasa-
diť a obetovať pre svoje ovce všetko,
dokonca i svoj život. Ježiš sa tak
stáva vzorom základného vzťahu
k ľuďom a ochoty angažovať sa.

Ako uvádza Benedikt XVI.: „V ťažis-
ku reči o pastierovi stojí kríž, a to nie ako
násilný čin, ktorý by postihol Ježiša ako

DNES JEDNES JEDNES JEDNES JEDNES JE DEÒ OTVORENÝCH
DVERÍ V KV KV KV KV KOŠICKOŠICKOŠICKOŠICKOŠICKOOOOOM SEMINÁRIM SEMINÁRIM SEMINÁRIM SEMINÁRIM SEMINÁRI
Na kňazský stav sa tam pripravuje
a  13. 6. 2015 bude vysvätený aj náš
rodák, diakon dp. Michal Škulka,
ktorý odpovedal na otázku:
V seminári ste prežili radostné
i ťažšie chvíle, ako by ste zhodno-
tili roky v seminári?

Spomínam si na množstvo krás-
nych i radostných chvíľ a zážitkov,
ale aj na bolesti a pády, trápenia
a krízy. To všetko so sebou priniesol
čas strávený v seminári. Bol to pre
mňa čas, kedy som sa učil prichá-
dzať za Pánom v každej životnej si-
tuácii, či som bol smutný alebo ra-
dostný, ustarostený alebo unavený.
Čas, kedy som sa mu zdôveroval so
svojimi túžbami a nádejami, rados-
ťami i trápeniami, so svojimi omylmi
i so svojou vďačnosťou a zároveň
čas, kedy som našiel pokoj, radosť
a posilu.

Roky formácie som vnímal ako čas
prehlbovania svojho vzťahu s Bo-
hom. Veď budovať osobný vzťah
s Bohom je úlohou každého, kto sa
pripravuje na kňazstvo. Pápež Bene-
dikt XVI. to opísal takto: „Najdôleži-
tejšou vecou na ceste ku kňazstvu i po-
čas celého kňazského života je osobný
vzťah s Bohom v Ježišovi Kristovi. Kňaz
je Božím poslom medzi ľuďmi. Preto je
také dôležité, aby sa naučil žiť v neus-
tálom kontakte s Bohom. Zmyslom našej
modlitby je cvičiť sa v udržiavaní tohto
kontaktu.“ Počas týchto rokov som
mnohokrát pocítil Jeho úžasný do-
tyk. Tu som sa naučil viac dôverovať
Bohu, ako sa spoliehať len na vlast-

né sily. A toto
považujem za
n a j v ä č š i u
zmenu, ktorú
som zažil po-
čas formácie
v seminári. V
minulosti som
totiž mal prob-
lémy s modlit-
bou, osobným
vzťahom s Bohom a s dôverou v neho.
Jednoducho som sa spoliehal iba na
seba a svoje schopnosti. Roky for-
mácie sa tak pre mňa stali časom,
kedy som si uvedomil, že bez osob-
nej modlitby a dôvery Bohu sa nedá
napredovať vo viere.

V seminári som sa zároveň naučil,
že človek na svojej ceste za Bohom
nemôže kráčať sám. Potrebuje spolo-
čenstvo, priateľov, ktorým dôveruje
a môže sa na nich kedykoľvek spo-
ľahnúť. Som veľmi vďačný, že v se-
minári som našiel zopár takýchto
ľudí, ktorí ma obohatili svojou ľud-
skosťou, duchovným životom a ocho-
tou kedykoľvek pomôcť a ktorých po-
važujem za skutočných bratov a pria-
teľov.

V čase, keď píšem tieto riadky, mi
padol zrak na slová 142. žalmu:
„Pane, vyveď ma zo žalára, aby som tvo-
je meno mohol velebiť.“ Spätne ďaku-
jem Pánovi, že ma vyviedol z môjho
žalára spoliehania sa na seba sa-
mého a plytkého vzťahu s ním a že
môžem aj naďalej napredovať na
ceste velebenia môjho Boha.   n



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 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
6:30

Sk 11,1-18; Ž 42; Jn 10,1-10 11:30 † Vojtech

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

6:30
Sk 11,19-26; Ž 87; Jn 10,22-30 11:30 ¤ Tomáš s rod.

Chváľte Pána, všetky národy. 18:00 † rod. Beslerova, Staškovičova

Sv. Kataríny Sienskej, pn. uč.,
                     spolupatrónky Európy

6:30

1 Jn 1,5-2,2; Ž 103; Mt 11,25-30      Ženích 11:30 † Michal

prichádza, vyjdite v ústrety Kristu Pánovi! 18:00 † Júlia

Sk 13,13-25; Ž 89; Jn 13,16-20 6:30

11:30 † Jozef

18:00 † Ján, Júlia

Sv. Jozefa, rb. 6:30
Gn 1,26-2,3; Ž 90; Mt 13,54-58 11:30 † duše v očistci

Požehnaj, Pane, námahu našich rúk. 18:00 ¤ Andrej

Sv. Atanáza, bs. uč. 7:00 ¤ žijúci členovia RB

Sk 13,44-52; Ž 98; Jn 14,7-14         Uzreli 

všetky končiny zeme spásu nášho Boha. 18:00 ¤ Jana s rod., Anna

7:10 ranné chvály

7:30 † Július

Sk 9,26-31; Ž 22; 1 Jn 3,18-24; Jn 15,1-8 9:00 † Juraj, Mária

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Alžbeta

Ne
3. 5. 

St
29. 4. 

5. veľkonočná nedeľa

Tebe, Pane, patrí moja chvála v zhromaždení 

veriacich.

Po
27. 4. 

Ut
28. 4. 

Pi
1. 5. 

So
2. 5. 

Št
30. 4.

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať 

budem naveky.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

3.5.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie T. Tink A. Šimkovičová L. Stýbarová B. Dinisová

žalm P. Sopková
2. čítanie E. Capová M. Chýlová B. Krupská Ľ. Šestáková

prosby M. Ruttkayová E. Šimkovičová sr. Veronika M. Hudáček

1. Na kostol venovali novomanželia Sa-
bolovci 50 €.

2. Túto nedeľu Dobrého pastiera 26. 4.
je v celej Cirkvi zbierka na kňazské
semináre.

3. Firma, ktorá pokrývala strechu kos-
tola, v tomto týždni prikryla aj bočné
kaplnky pri veži a tri striešky nad
vonkajšími dverami. To sú posledné
časti pre skompletizovanie krytiny
strechy kostola. V súčasnosti pracu-
jeme na návrhu prototypu lavice do
kostola a potom bude referendum
o realizácii tohto zámeru.

4. Vyhodnotenie prípravy birmovancov,
čo sa ich vedomostí týka, dopadlo
prekvapujúco dobre. S dochádzkou na
katechézy a omše jednotlivcov to bolo
horšie, lebo absentovali na niekoľ-
kých omšiach, ktoré si majú do 1. 5.
nahradiť. Potom nech sa modlia de-
viatnik k Duchu Svätému. Mnohí sa
postavili k príprave na prijatie svia-
tosti birmovania zodpovedne až prí-
kladne. Tých sme nepreverovali, lebo
už z vonkajších znakov sme usúdili
ich dostatočnú pripravenosť. Posu-
nula ich v kresťanskom živote ďalej,
čo bolo aj jej cieľom.

5. Stretnutie dospelých, ktorí majú
prijať sviatosť birmovania, bude
v sobotu 2. 5. o 11. hod. v kancelárii
farského úradu.

6. Národná transfúzna stanica Košice
vo štvrtok 30. 4. od 8. do 11. h. na
fare zrealizuje odber krvi. Prosíme
dobrovoľných darcov, aby prispeli
k záchrane života.

7. Chorých a starých vyspovedáme vo
štvrtok 30. 4. dopoludnia.

8. Pozývame birmovancov, mladých, ro-
diny a každého, kto má vzťah k špor-
tu a hlavne k bicyklovaniu, na cyklo-
púť do Vranova n. T. Uskutoční sa
v piatok 1. 5. Povinná je prilba na
hlave a dobrá nálada. Stretneme sa
o 9. hod. pred kostolom.

9. Odpustová slávnosť sv. Jozefa, ro-
botníka, v ZH bude v nedeľu 3. 5.
o 10.30. Hlavným celebrantom bude
náš bývalý kapl. Adrián Pruša, ktorý

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:

Jakub Hutman a Martina Godová
Tomáš Horgoš a Katarína Sotáková

Ohlasujú sa druhýkrát:
Ernest Iľko a Dominika Zemanová

Ohlasujú sa tretíkrát:
Slavomír Frešo a Veronika Muszková

Branislav Bajus a Eva Šabová
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

OHLÁŠKY PRED KÒAZSKOU
VYSVIACKOU

Diakon Michal Škulka patriaci do tejto
farnosti chce prijať kňazské svätenie.
Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej
prekážke, nech to v priebehu budúceho

týždňa zahlási na farskom úrade.

je v súčasnosti kaplánom vo farnosti
Giraltovce. Pozývame všetkých kres-
ťanov z tejto filiálnej obce.

10. V dňoch 5. - 10. 7. sa v priestoroch
Katedry hudby Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku
uskutoční kurz pre chrámových or-
ganistov a kantorov.

11. Rádio Lumen organizuje 9. 5. 2015
11. rozhlasovú púť do Svätyne Bo-
žieho milosrdenstva v Krakove. Od-
chod z Trebišova od kostola v sobotu
o 1.00 hod. Hlavný celebrant: Mons.
Bernard Bober, košický arcibiskup.
Cena 20 € zahŕňa len dopravu. Pri-
hláste sa do 1. 5. v sakristii alebo
u V. Tomovej tel. 0907 229 914.

12. Vo štvrtok 23. 4. o 17. hod. v pries-
toroch Knižnice P. O. Hviezdoslava
v Prešove otvorili výstavu dokumen-
tárnej fotografie J. Halčáka. Usku-
toční sa v rámci Jubilejného roku,
500 rokov od postavenia Konkated-
rály sv. Mikuláša v Prešove. Jubi-
lejný rok otvorili 6. 1. 2015.

13. Na Tretiu veľkonočnú nedeľu 19. 4.
sa slávením Eucharistie v turínskom
dóme začalo obdobie vystavenia Tu-
rínskeho plátna, ktoré potrvá do
24. 6. 2015.


