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4. pôstna nedeľa

Resp.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

U

ZMIERENIEAAAAA
ODPUSTENIE

žiadal otca o peniaze a s veľkými
plánmi odišiel do vzdialeného mesta.
Boli stotožnení s tým, ako si v meste
kupoval oblečenie, míňal peniaze a
hodoval s priateľmi, lebo vlastne ne-
robil nič zlé. Šokovalo ich však, že
keď sa minuli peniaze, zrazu nebolo
ani priateľov, ani práce či jedla. Žiaci
súcitili s hladujúcim a veľmi sa po-
tešili, že sa napokon vrátil domov
k otcovi. Keď som sa opýtala, čo sa
im v príbehu páčilo najviac, bol to
práve záver. A prečo? „...lebo odpúš-
ťanie je dobré, a tak sa žije lepšie,“
hovorí Vladko.

Pokúsme sa teda žiadať o odpus-
tenie a zmierenie, no nie len v na-
šom vzťahu s Bohom, ale aj vo vzťa-
hoch s blížnymi.   n

Zuzana Bačová, katechétka

ČAS LETÍ a my môžeme kon-
štatovať, že sme v polovici
pôstu. Mnohí sme si dali

predsavzatia, zvažovali zmenu kona-
nia či zmýšľania a nastáva čas zvá-
žiť, čo sa nám podarilo, ako sme sa
priblížili k Bohu a blížnym.

Spoločným znakom dnešných li-
turgických čítaní je odpustenie. Ob-
novení Izraeliti po dlhoročnom puto-

vaní púšťou vkročili do Bohom zasľú-
benej krajiny a svätý Pavol upriamu-
je náš pohľad na Krista, lebo skrze
neho nám Boh odpúšťa všetky hrie-
chy. Máme šancu stať sa novým
stvorením a práve na takúto zmenu
v našom živote nás upozorňuje aj
dnešné podobenstvo o márnotrat-
nom synovi. Asi všetci ho poznáme,
ale priznám sa, že tento týždeň ma
prekvapilo zmýšľanie malých dru-
hákov.

Minulý týždeň sme čítali príbeh o
márnotratnom synovi, vyfarbovali si
obrázky a dohodli sa, že nabudúce si
pozrieme animovaný biblický príbeh.
Žiaci so záujmom sledovali, ako syn

V KOŠICIACH ASI pred mesia-
com pomenovali jednu z ulíc
po profesorovi MUDr. J. Kňa-

zovickom. Bol významným chirur-
gom, ale predovšetkým bol člove-
kom, ktorého životné krédo „Prečo sa
máme nenávidieť, keď je tak málo času
na lásku“ sa zachovalo v mnohých
mysliach až do dnešných dní.

Je pôstne obdobie, je Rok Božie-
ho milosrdenstva a každý kresťan
chce byť dobrý, chce konať skutky
mi losrdenstva ,
chce milovať
blížneho. Lenže
niekedy „chcieť
a konať“ odde-
ľuje strastiplná
cesta. Ako ľahko
sa láska zmení
na nenávisť, ale
aj nenávisť ob-
čas prerastie do
lásky! Po láske
túži každý. Každý
chce byť milova-
ný a takmer kaž-
dý túži milovať.
Dokážeme mať
radi tých, ktorí
majú radi nás,
ale ako milovať
človeka, ktorý
nás ustavične
zraňuje, štve
iných proti nám, vysmieva sa nám,
podráža nám nohy, nestojí o nás,
zhadzuje nás pred ľuďmi, podvádza
nás...?! Musíme si priznať, že často
sme bezmocní a slabí, aby sme do-
kázali milovať za takýchto okolností.

Robo Grigorov v jednej piesni
spieva: „Ten, kto vie odpúšťať, odpúš-
ťa aj sebe, ten, kto vie znova vstať,
vstáva aj za druhých.“ Ten, kto zažil

takúto situáciu (a to asi každý), vie,
že odpustenie je predovšetkým da-
rom pre odpúšťajúceho. Mať reš-
pekt, úctu, pochopenie pre osobi-
tosti iných je veľký dar od Boha.
Často je nad naše sily milovať
láskou, k akej nás Boh povolal.
Ľahko sa necháme odradiť, znechu-
tiť, zanevrieť, lebo prevyšuje naše
ego. „Nik z nás totiž nežije pre seba
a nik pre seba neumiera; lebo či žijeme,
žijeme Pánovi, či umierame, umierame

Pánovi. Či teda ži-
jeme alebo umiera-
me, patríme Páno-
vi “ (Rim 14, 7-8).
A tak pozeráme
na kríž a pýtame
si od Ježiša radu,
ako porozumieť
Jeho láske, ako
ju chápať, ako
získať také veľké
srdce, aby sme
mohli milovať
všetkých. Jeho
zakrvavená tvár,
Jeho prebodnuté
srdce, Jeho rany
nám hovoria o
láske čistej, obe-
tavej, nesebec-
kej, milujúcej,
ktorá si váži kaž-
dého, lebo každý

je stvorený na Boží obraz. Jeho oči
nám hovoria, aby sme sa prestali
posudzovať, hodnotiť, porovnávať
s inými, lebo On zomrel za nás a od
nás chce iba, aby sme Ho milovali,
aby sme sa milovali navzájom.

„Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo
Boh je láska,“ hovorí Ján (1 Jn 4, 8).
A tam, kde je Láska, niet miesta pre
nenávisť. – hv –

Prečo sa
máme

nenávidieť,
keď je tak
málo času
na lásku.

(prof. MUDr. Ján
Kňazovický)



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

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Iz 65,17-21; Ž 30; Jn 4,43-54 6:30

11:30 † Anna, Michal

18:00
¤ Jaroslav 2x, Marianna, 

Michaela, Elizabet

Ez 47,1-9.12; Ž 46; Jn 5,1-3.5-16 6:30

11:30 † Jolana

18:00 † Juraj, Alžbeta, František

Iz 49,8-15; Ž 145; Jn 5,17-30 6:30

11:30 † Anton

18:00 † Margita, Ján

6:30
Ex 32,7-14; Ž 106; Jn 5,31-47 11:30 ¤ Mária, Anna, Branislav

Odpusť, Pane, vinu svojmu ľudu. 18:00 ¤ Katarína

6:30
Múd 2,1a.12-22; Ž 34; Jn 7,1-2.10.25-30 11:30 ¤ Monika 60 r. života

Pane, buď pri tých, čo majú srdce skrúšené. 17:15 krížová cesta

18:00 † Michal

Jer 11,18-20; Ž 7; Jn 7,40-53 7:00 † Jozef

Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam. 18:00 † Pavol

7:10 ranné chvály

7:30 † Jozef

9:00 ¤ rod. Jozefiova, Mazarova

10:30 ¤ pro populo

14:30 krížová cesta

18:00 ¤ rod. Leškova

Pi
11. 3. 

So       
12. 3.

Št
10. 3.

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma 

vyslobodil.

S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je 

Pán, náš Boh.

Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý 

a veľmi láskavý.

Ne
13. 3.

St
9. 3. 

5. pôstna nedeľa

Iz 43,16-21; Ž 126; Flp 3,8-14; Jn 8,1-11

Veľké veci urobil s nami Pán a máme 

z toho radosť.

Po
7. 3. 

Ut
8. 3. 
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OZNAMY

1. Od pondelka rekonštruujeme von-
kajšiu kaplnku Božieho milosrden-
stva, ktorú požehnáme na sviatok
Božieho milosrdenstva.

2. Pozývame  vás na ekumenickú bo-
hoslužbu slova v túto nedeľu 6. 3.
o 16. hod. v modlitebni Reformova-
nej cirkvi v Trebišove.

3. V rámci Roka milosrdenstva putu-
je obraz Božieho milosrdenstva
po rodinách, ktoré sa zaväzujú
každý deň modliť Korunku Božieho
milosrdenstva (podľa možnosti o
15. hod.), alebo sa spolu modliť
napr. desiatok ruženca. Obraz
treba doniesť do kostola v nedeľu
na sv. omšu o 10.30 hod. a po jej
skončení si ďalšia rodina vyzdvih-
ne obraz k týždennej úcte do svo-
jej rodiny. Týmto spôsobom si ro-
dina vyprosuje požehnanie, ktoré
Ježiš prisľúbil sv. Faustíne.

4. Pobožnosti krížovej cesty budú
v piatok o 17.15 hod. pod vedením
birmovancov a v nedeľu o 14.30 hod.
ich povedú jednotlivé životné
stavy. 4. pôstna nedeľa: Fokoláre, 5.
seniori, 6. Modlitby otcov a matiek.

5. Snúbenci nech sa zúčastnia na
predmanželskej náuke s kňazmi,
poslednej v tomto cykle. Začína
v sobotu 12. 3. o 9. hod. v rekolek-
čnej miestnosti farského úradu.

6. Veľkonočné spovedanie bude
v našej farnosti v stredu až piatok
16. až 18. 3. pred sv. omšami a
v sobotu 19.3. spoločná spoveď
od 10. do 12. hod. a popoludní od
13.30 do 16.hod. Sv. omše budú
v sobotu o 12. a o 16. hod. Vo
filiálnom kostole spovedáme v pia-
tok od 16. do 17. hod.  Chorých a
prvopiatkarov spovedáme v pon-
delok 21.3. od 8.00, preto chorých
nahláste v sakristii do 20.3.

7. Sviatosť birmovania birmovancom
vyslúži arcibiskup Bernard 29. 5.
o 11. hod.

13.3.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie P. Urban J. Lörincová J. Karniš H. Fraňová

žalm D. Telepčáková

2. čítanie A. Zapotoková P. Tóthová A. Potocká sr. Alojzia

prosby B. Lešová E. Hovancová T. Majerská M. Vargová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)

8. Biskupi na zasadnutí 1. 3. pozi-
tívne zhodnotili iniciatívu prijatia
149 irackých kresťanov a výsledky
podporných projektov realizova-
ných zo zbierky pre prenasledova-
ných kresťanov, ktorá sa uskutoč-
nila na Kvetnú nedeľu 2015. Vďa-
ka nej sa podarilo podporiť napr.
vybavenie nového traumacentra
v Erbile, generátor elektrického
prúdu pre iracký kláštor poskytu-
júci útočište utečencom, ďalej
z bratislavskej svätomartinskej
zbierky sa podporila klinika bla-
hoslavenej sestry Zdenky v Iraku
a vzdelávací program pre deti ute-
čencov v Jordánsku a Libanone.

9. Slovenská katolícka charita vyhlá-
sila zbierku na pomoc deťom
v  subsaharskej Afrike s názvom
Pôstna krabička pre Afriku.
Podporí výstavbu murovanej bu-
dovy materskej školy, ktorá lepšie
ochráni deti najmä v období daž-
ďov. V rámci pomoci pre Rwandu
plánuje podporiť fungovanie zdra-
votného strediska v meste Kibe-
ho. Taktiež chce podporiť  Južný
Sudán a Keňu. Krabičky sú k dis-
pozícii v kostole pri časopisoch.

Všeobecný: Rodiny v ťažkých situáciách
– Aby rodiny v ťažkých situáciách dos-
távali potrebnú podporu a deti mohli
vyrastať v zdravom a pokojnom pros-
tredí.
Evanjelizačný: Prenasledovaní kresťa-
nia – Aby kresťania, znevýhodňovaní
a prenasledovaní pre vieru, vďaka
neustálej modlitbe celej Cirkvi zostali
pevní a verní evanjeliu.
Úmysel našich biskupov: Aby kres-
ťanské rodiny s láskou vítali každé
počaté dieťa a aby láskou obklopovali
chorých a starých, ktorí potrebujú
starostlivosť a pomoc.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA MAREC


