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XVIII. ročník

31. mája 2015
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Resp.: Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.

UK

Ján Kocurko, kaplán

PREDPOKLADÁM, ŽE MY, čo čí-
tame tieto riadky, sme veriaci,
veriaci v Boha a niektorí možno

i veriaci Bohu. Položili sme si však
už niekedy otázku: „Kto je tento
Boh, v ktorého alebo ktorému verím?
Ako vyzerá? Ako sa správa?“ Možno
ani nie, lebo väčšine z nás je jasné,
že vždy, keď hovoríme o Bohu, máme
do činenia s tajomstvom.

Je však pravdou, že nie všetci to
takto vnímame. Mnohí nemajú radi
tajomstvá, veľa otázok, nejasnosti.
Každý človek má rád vyjasnené veci.
V rozprávke sa čitateľ musí dozve-
dieť, čo sa skrýva za dverami trinás-
tej komnaty. No aj napriek tejto zve-
davosti musíme uznať, že dennoden-
ne žijeme s tajomstvami a záhadami.
Môžu to byť ľudia, ktorí žijú okolo
nás. Dokonca my sami sme niekedy
pre seba tajomstvom. V tomto zmys-
le slova aj Boh je na jednej strane
nesmierne tajomstvo, no na strane
druhej je nám zjavený, odkrytý. Ježiš
nám povedal, že Boh je spoločenstvo,
že Boh nie je sám, osamelý, aj napriek
tomu, že je jeden. Ježiš nám povedal,

že Boh je rodina. Boh nie je izolovaný,
stojaci bokom od všetkého, alebo
vysoko nad všetkým a nad všetkými.
Boh nie je asociál. Boh je ten, ktorý
vytvára vzťahy. Boh je ten, kto miluje.
Boh je jeden, avšak Boh je mnoho.

Boh nesedí na svojom tróne, ktorý
je tvrdý ako diamant, oslepujúci ako
slnko, studený ako krištáľ a majes-
tátny ako monarchistický vládca. Boh
je životný proces. Boh je rodič a po-
tomok a tiež ich vzájomná láska, ktorá
panuje medzi nimi. Milujúci, milovaný
milovník. A presne toto je to, čo zna-
mená Trojica.  No najlepšie pre nás
je, že Boh chce byť náš a v nás. n

ÈOJEJEJEJEJETROJICA?????

NARODILA SA 15. 1. 1957 v Tre-
bišove rodičom Jurajovi Daniš-
čákovi a Žofii, rod. Šudovej. V

rodine spolu s tromi sestrami a jedným
bratom vyrastala v ovzduší lásky a pek-
ných rodinných vzťahov. Po skončení
ZDŠ a ĽŠU v Trebišove odišla
v r. 1972 do Košíc, kde študo-
vala na Konzervatóriu hru na
klavír. Od r. 1976 pokračovala
v štúdiu na Janáčkovej aka-
démii múzických umení v Br-
ne. Počas študentských rokov
sa zoznámila s obetavými ses-
trami a kňazmi, ktorí sa anga-
žovali za Božie veci aj za cenu
osobných nevýhod, pričom
mnohokrát riskovali aj vlastný
život. Ich príklad ju priťahoval, a tak sa
aj ona rozhodla odovzdať celý svoj život
do Božích rúk a v r. 1979 vstúpila do
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv.
Vincenta de Paul. Bolo to však v tajnos-
ti, pretože vtedajší režim nedovoľoval
reholiam prijímať nových členov. Zosta-
la pracovať v Brne ako učiteľka na Zá-
kladnej umeleckej škole.

Svoje obetovanie sa Bohu v skrytosti
potvrdila sľubmi čistoty, chudoby, po-
slušnosti a služby chudobným v r.
1984. Až v r. 1988 jej bola daná mož-
nosť ísť poslúžiť starým sestrám alebo
kňazom, a tak v septembri nastúpila do
Charitného domova v Přepychách (v

REHO¼NÚ SESTRUREHO¼NÚ SESTRUREHO¼NÚ SESTRUREHO¼NÚ SESTRUREHO¼NÚ SESTRU
Z¡OFIU DANIŠÈÁKOVÚ

Čechách). Hneď
po nežnej revolú-
cii ju predsta-
vení poslali do
Francúzska na
štúdium jazyka

a charizmy zakladateľov spoločnosti –
sv. Vincenta de Paul a sv. Lujzy de Ma-
rillac. Po návrate na Slovensko pôsobila
vo formácii mladých a v administratíve
v Nitre (1992-1998) a v službe starým
ľuďom v Nitrianskom Pravne (1999-
2001). V r. 2001 sa vrátila do Nitry, kde
jej členky rehole zverili službu provin-
ciálnej predstavenej. Odtiaľ ju v auguste
2003 poslali do Paríža na Rue du Bac,
kde je sídlo medzinárodnej Spoločnosti
dcér kresťanskej lásky, ktorá je prí-
tomná v 94 krajinách na všetkých kon-

tinentoch.
Popri povinnostiach spoje-

ných so zverenou službou
v generálnej kúrii (formácia
a kontakty so sestrami pracu-
júcimi v krajinách východnej
Európy) sa venuje aj hudbe
v rámci liturgie v Slovenskej
katolíckej misii v Paríži.
Okrem toho mala zodpoved-
nosť za prípravu a organizáciu
liturgie na medzinárodných

stretnutiach ich rehoľnej spoločnosti.
V závere svojho životopisu sestra do-

dáva: „Ďakujem Pánu Bohu za pozvanie
nasledovať jeho Syna, nášho Pána, Ježiša
Krista a zjavovať jeho lásku ľuďom, hlavne
chudobným. Ďakujem aj svojim drahým
rodákom, Trebišovčanom, za podporu
v modlitbe a vytrvalosť vo viere. Ako dcéra
kresťanskej lásky môžem po 36 rokoch
dosvedčiť, že zasvätený život je krásny
a že je Bohom ponúknutý pre všeobecné
dobro všetkých ľudí. To, čo robíme
v spojení s Ježišom Kristom a pre neho, má
totiž univerzálny rozmer. Nech vás všet-
kých prenikne Boží pokoj a radosť z ohla-
sovania Božieho kráľovstva.“   n

V rámci jubilejného Roka
zasväteného života začíname pred-

stavovať rehoľníčky a rehoľníkov
pochádzajúcich z našej farnosti.

Dnes predstavujeme

zo Spoločnosti dcér kresťanskej
lásky, pôsobiacu v Paríži.



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 10:30

Charitný dom J.M. 16:00 9:00
Rómska osada

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
Sv. Justína, mč. 6:30

Tob 1,3;2,1b-8; Ž 112; Mk 12,1-12 11:30 † Juraj, Anna

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. 18:00 ¤ Andrej

6:30
Tob 2,9-14; Ž 112; Mk 12,13-17 11:30 † Andrej, Anna, Jozef

Srdce spravodlivého je pevné, dôveruje v Pána. 18:00 † Michal, Mária, Andrej

Sv. Karola Lwangu a spol., mč. 6:30
Tob 3,1-11a.16-17a; Ž 25; Mk 12,18-27 11:30 † Anna, Andrej

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu. 18:00 † Agnesa, Štefan, Anna

Najsv. Kristovho Tela a Krvi 6:30 prikázaný sviatok

Ex 24,3-8; Ž 116; Hebr 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26 11:30 ¤ Terézia s rod.

Vezmem kalich spásy a budem vzývať 

meno Pánovo.
18:00 † Anna, Mária

Sv. Bonifáca, bs. mč. 6:30
Tob 11,5-17; Ž 146; Mk 12,35-37 11:30 † duše v očistci

Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. 18:00 † Jolana

Tob 12,1.5-15.20; (Ž) Tob 13,2c-f.6f-lm; Mk 12,38-44 7:00 † zosnulí členovia R.B.

Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky. 18:00 ¤ rod. Ďuristova

7:10 ranné chvály

7:30 † Július

Gn 3,9-15; Ž 130; 2 Kor 4,13–5,1; Mk 3,20-35 9:00 † Marián

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Michal, Barbora, Andrej
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U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

7.6.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie P. Urban P. Tóthová N. Tomková sr. Alojzia

žalm J. Obrin

2. čítanie A. Zapotoková M. Lörincová M. Plonický M. Vargová

prosby B. Lešová J. Lörincová R. Vaníková H. Fraňová

1. Prvoprijímajúce detí zo ZŠ Gorkého
a ZŠ Komenského venovali 50 €
a birmovanci 138 € na kostol.

2. Pozlátené trónne kreslo, vyrobené
pri príležitosti účasti cisára Františka
Jozefa I. na vojenských manévroch
v septembri 1887, bolo 25. 5. zapo-
žičané na výstavu Jej veličenstvo krá-
ľovná Alžbeta v našich dejinách a pred-
stavách do Múzea v Betliari (4. 6. -
30. 9. 2015). Za zapožičanie nám ho
zrenovujú a dodajú náhradné kreslo.

3. Ďakujeme kaplánom a katechétkam
za prípravu prvoprijímajúcich detí na
prijatie sviatosti Eucharistie a svia-
tosti zmierenia. Tiež za prípravu 47
študentov a 6 dospelých na prijatie
sviatosti birmovania.

4. Prednáška Spiritualita zasvätené-
ho života, ktorá odznela v nedeľu
v trebišovskom Múzeu spolu so sve-
dectvami rehoľníkov a rehoľníčok,
sa nachádza aj na našej webovej
stránke s fotografiami

5. Vo štvrtok 4. 6. je prikázaný sviatok
Kristovho tela a krvi. Omše sú ako
v pracovný deň plus v Charitnom
dome o 16. hod. Sprievod so Sviatos-
ťou oltárnou bude po večernej omši
v Trebišove a v Z. Hradišti s grécko-
katolíkmi.

6. Dnes v nedeľu sa na večernej sv.
omši zavŕšia manželské večery. Bolo
ich šesť v priestoroch cirkevnej školy
sv. Jozafáta. Ďakujeme kapl. Kocur-
kovi za ich prípravu a organizáciu.
Zúčastnilo sa ich 7 párov, ktoré pod
odborným vedením hľadali možnosti
a cestu zdokonalenia svojho manžel-
ského života.

7. V stredu 10. 6. o 18.45 po sv. omši
sa v našom kostole uskutoční pred-
náška o manželských vzťahoch
a rodine. Prednášať bude Richard
Vašečka, otec, učiteľ, poslanec NR
SR a celoslovensky uznávaný rečník
v oblasti kresťanského života, man-
želstva a vzťahov. Bude rozprávať
o Božom spôsobe, prečo a ako má muž
milovať ženu, a prečo a ako si má
žena ctiť muža.

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa druhýkrát:

Juraj Geci a Michaela Geci r. Kovaličková
Ohlasujú sa tretíkrát:

Lukáš Baran a Veronika Gombošová
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 23. 5. sviatosť krstu
prijali Elina Urdianyková, Do-
minik Očkai, Daniel Rokyta

a Sofia Müllerová. Vítame ich v našom
spoločenstve. Nech sú rodičom na ra-
dosť a svetu na osoh.

Sviatosť manželstva si v sobotu
23. 5. vyslúžili Michal Majer
a Veronika Ďuristová. Na spoloč-
nej ceste životom im prajeme veľa Božie-
ho požehnania.

11. V sobotu 13. 6. o 10. hod. v Dóme
sv. Alžbety v Košiciach prijme diakon
Michal Škulka kňazské svätenie
z rúk arcibiskupa Bernarda. Modlime
sa za budúceho novokňaza v kostole
pred omšou aj súkromne, aby horlivo
pracoval na posvätení jemu zvere-
ných duší.

12. Po kňazskej vysviacke do primícií,
od 15. do 20. 6., ponúkajú rehoľníci
augustiniáni z Košíc pre farnosť
duchovnú obnovu ako prípravu na
kňazské primície.

Všeobecný: Aby prisťahovalci a utečen-
ci našli prijatie a dôstojné zaobchádza-
nie v krajinách, do ktorých prišli.
Evanjelizačný: Aby osobné stretnutie
s Ježišom vzbudilo v mnohých mladých
túžbu odovzdať sa mu v kňazstve alebo
zasvätenom živote.
Úmysel našich biskupov: Aby nás ado-
rácia posilnila vo viere v eucharistickú
prítomnosť Krista, ktorého Najsvätejšie
Srdce si v tomto mesiaci osobitne uctie-
vame.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA JÚN


