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Resp.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy zeme.
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Gabriela Karičková, katechétka

ČLOVEK NOSÍ ŽIVO v pamäti
atmosféru, ktorú zažil pred pri-
jímacími skúškami, maturitou,

štátnicou alebo záverečným testom
v autoškole. Záleží mu na tom, aby
všetko dobre dopadlo. Zháňa si otáz-
ky, učí sa a verí, že všetko dobre do-
padne. Je tu však ešte niečo, načo by
sme nemali nikdy zabúdať – snaha
o večný život. Boh nám dáva otázky

Táto udalosť nám opäť ukazuje, kto
môže byť spasený. Ten, kto svoju
vieru dokáže svojimi skutkami. „Člo-
vek je ospravedlnený zo skutkov, a nie
iba z viery.“ Zbaviť sa svojich zlozvy-
kov a chýb, znášať chyby iných, od-
púšťať a byť láskavý aj k tým, čo nám
robia zle, nenechať sa odradiť ani pri
neporozumení a intrigách, prijať
a zvládnuť nečakanú chorobu, to
všetko sa často zdá ľudsky nemožné.
Dennodenná skúsenosť nás učí, ako
ľahko dokážeme vo viere zlyhať, lebo
neprosíme o dar viery. Boh je ochot-
ný nám pomáhať, meniť nás i svet,
ale my musíme chcieť a pustiť sa do
práce. Prosme teda o prehĺbenie a
rozmnoženie našej viery, aby sme sa
podobali stotníkovi z evanjelia a aby
aj našu vieru Ježiš raz pochválil slo-
vami: „Takú vieru som nenašiel ani
v Izraeli!“   n

a odpovede, ako máme žiť. Všetky sú
zverejnené a dostupné každému
v Biblii. Jednu z nich máme aj
v dnešnom evanjeliu. Ježiš uzdravu-
je stotníkovho sluhu, lebo stotník
prejavil silnú vieru. „Povedz iba slovo
a môj sluha ozdravie!“ Verí, že Ježišo-
vo slovo má moc a môže uzdraviť,
keď je Ježiš skutočným Božím Sy-
nom. Správanie stotníka poukazuje
aj na jeho veľké sociálne cítenie.
Váži si sluhu, ktorý u neho pracuje,
ľutuje ho, preto prosí o jeho uzdra-
venie, aj keď si mohol kúpiť nového.

NAJDLHŠIE PODOBENSTVO evan-
jelistu Lukáša opisuje príbeh,
ktorý poznáme pod názvom „O

márnotratnom synovi“, aj keď hlavnou
postavou je otec, a teda vhodnejší názov
by bol „O milosrdnom otcovi“. Ježiš tu
reaguje na pobúrené reptanie farizejov a
zákonníkov, ktorí sa rozčuľujú nad tým,
že sa stretáva s hriešnikmi a jedáva
s nimi (Lk 15,2). Tým sa previňuje proti
spravodlivosti predpísanej zákonom.
Ježiš im však svojím podobenstvom
dáva poriadnu lekciu. Vyjadruje väčšiu
a vyššiu spravodlivosť nebeského Otca.

MILOSRDNÝOTECOTECOTECOTECOTECA
MÁRNOTRAMÁRNOTRAMÁRNOTRAMÁRNOTRAMÁRNOTRATNÝTNÝTNÝTNÝTNÝSYN

na syna nečaká, ale ide mu
v ústrety, padne mu okolo
krku a pobozká ho. Tým, že
mu oblečie najlepší odev a na-
sadí prsteň na ruku, vracia mu
synovské práva a uznáva jeho synovskú
dôstojnosť, ba viac, lebo otcov prsteň
vždy patril najstaršiemu synovi. Zname-
ná to vlastne, že mladší syn v prvoro-
denstve nahrádza staršieho brata, i keď
tomu ostáva dedičstvo. Z Písma však
takéto výnimočné prípady poznáme:
Jakub a Ezau (Gn 27, 36), požehnanie
Jozefových synov Manassesa a Efraima

(Gn 48, 14). Otcovo
milosrdenstvo pre-
sahuje akúkoľvek
očakávanú mieru.

Týmto podoben-
stvom chce Ježiš
povedať: tak ako
konám ja, koná aj
Otec. Milosrden-
stvo je tu tým naj-

dokonalejším uskutočnením spravodli-
vosti. Božie zľutovanie človeka nepoko-
ruje. Ježiš nám hovorí: v márnotratnom
synovi sa rozpráva príbeh o každom
z nás. Všetci sme do istej miery strate-
nými synmi, preto sa musíme obrátiť.
Nemajme strach! Boh sám nám prichá-
dza v ústrety a berie nás do náručia.
Nepokoruje nás, ale vracia nám našu
ľudskú dôstojnosť.

Pápež František k tomuto milosrden-
stvu uvádza: „Boh je láskavý, pozorný
Otec, pripravený prijať každého, kto spraví
čo len malý krôčik alebo aspoň túži vykročiť
smerom domov. On pozoruje obzor, očakáva
nás, už nás čaká. Nijaký akokoľvek veľký
ľudský hriech nemôže prevážiť nad milosr-
denstvom alebo ho nejako obmedziť.“

Podobenstvo hovorí o ničím nepod-
mienenej láske otca, ktorá predchádza
pokánie. Uvedomujeme si túto lásku zo
strany Boha k nám? Vieme tak ako on
odpúšťať? Vieme sa tešiť z návratu már-
notratných dcér a synov k Bohu? – bl –

V podobenstve totiž hovorí, že ako sa
chová on, tak sa chová i samotný Boh
voči hriešnikom, resp. tým, ktorí vtedy
boli za hriešnikov považovaní.

V tomto podobenstve sa nevyskytujú
slová spravodlivosť a milosrdenstvo.
Opisuje však drámu, ktorá sa odohráva
medzi láskou Otca a strateným synom,
ktorý prehýril otcovské dedičstvo roz-
marným a roztopašným životom, a tak
vlastne stratil svoje synovské práva.
Z hľadiska spravodlivosti nemal žiadne
nároky, ktoré by mohol vzniesť voči
otcovi.

V staroveku nebolo vôbec zvykom,
aby majetok prešiel na dedičov ešte za
života majiteľa, ba dokonca to bolo pova-
žované za hlúposť. „Ani synovi a žene,
ani bratovi a priateľovi nedávaj, dokiaľ
žiješ, moc nad sebou; ani svoj majetok ne-
dávaj nikomu, aby si neľutoval, keď by si
musel oň prosiť .“ (Sir 33, 20). Požiadavka
mladšieho syna je teda urážkou otca,
lebo znamená, že si želá otcovu smrť.

Avšak ten otec je a zostáva otcom,
tak ako jeho syn je a zostáva synom.
Otec tak zostáva verný sebe a tým i svoj-
mu synovi. Keď ho vidí ešte zďaleka
prichádzať, je pohnutý ľútosťou. Otec



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

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

2 Pt 1,1-7; Ž 91; Mk 12,1-12 11:30 † Júlia

V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj. 18:00 ¤ Eva, Imko, Imro, Priska

2 Pt 3,12-15a.17-18; Ž 90; Mk 12,13-17 6:30
11:30 † Anna, Mária, Michal

18:00 † Michal

Sv. Justína, mč. 6:30
2 Tim 1,1-3.6-12; Ž 123; Mk 12,18-27   Oči dvíham 11:30 † Pavol

k tebe, Pane, čo na nebesiach prebývaš. 18:00 † rod. Demeterova, Koliščákova

6:30
2 Tim 2,8-15; Ž 25; Mk 12,28b-34 11:30 † Michal

Ukáž mi, Pane, svoje cesty. 18:00 † Michal

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 6:30
Ez 34,11-16; Ž 23; Rim 5,5b-11; Lk 15,3-7 11:30 † Mária, Jozef, Anna, Jozef

Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 18:00 † Mária, Ľudovít

Nepoškvrneného Srdca P. Márie 7:00 ¤ Ruž. Bratstvo

Iz 61,9-11; (Ž)1 Sam 2,1-8; Lk 2,41-52

Srdce mi plesá v mojom Bohu. 18:00 † Agnesa, Anna, Štefan

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ rod. Džuňova

1 Kr 17,17-24; Ž 30; Gal 1,11-19; Lk 7,11-17 9:00 ¤ Mária, Katarína, Anna, Alena

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Dávid

Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na 

pokolenie.

Ne
5. 6. 

St
1. 6. 

10. nedeľa v období cez rok

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma 

vyslobodil.
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OZNAMY

1. Martin na kostol daroval 100 €.
2. Začiatkom júna začneme s rekon-

štrukciou pilastrov vo vnútri kosto-
la na jednej strane. Bude tam stáť
malé skladacie lešenie. Nijako to ne-
ohrozí liturgický kult a slávenie
sviatosti manželstva v kostole.
Druhý kontrolný deň na stavbe bude
v utorok 31. 5.

3. V Prešove sa v sobotu 21. 5. konalo
stretnutie miništrantov Košickej
arcidiecézy MIKE. Tentoraz prišlo
na jedno miesto súťažiť, pomodliť sa,
ale aj stráviť čas so starými i novými
kamarátmi približne 500 miništran-
tov.

4. Slávnosť prvého sv. prijímania –
poďakovanie patrí rodičom, kapl.
Kocurkovi a katechétkam za kateche-
tickú prípravu. Organizačne a tech-
nicky bola dobre pripravená. Bu-
deme čakať, aké duchovné ovocie
v živote detí prinesie samotná kate-
chetická príprava v škole a príklad
kresťanského života v rodine.

5. Slávnosť Kristovho Tela a Krvi –
poďakovanie patrí všetkým dobrodin-
com a organizátorom za dôstojný prie-
beh eucharistického sprievodu ulica-
mi mesta do nemocničnej kaplnky
a aj vo filiálnej obci ZH.

6. Sviatosť birmovania vyslúži birmo-
vancom v nedeľu 29. 5. o 11. hod.
Mons. A. Tkáč, emeritný arcibiskup.
Povzbudzujeme birmovancov a príbuz-
ných, aby na modlitbách čakali na
zostúpenie Ducha Svätého do ich du-
ší, kde zanechá svoju pečať.

7. Stretnutie miništrantov s kapl. Hu-
dákom bude v sobotu 4. 6. o 10.30
hod. na farskom úrade.

8. Na prvý piatok kapláni posledný-
krát navštívia svojich chorých a sta-
rých farníkov. Nech ich sprevádzajú
modlitbami v ich kňazskom živote za
roky služby v našej farnosti.

9. V nedeľu 5. 6. v rámci Roka milosr-
denstva bude Večeradlo na novú ne-
deľu na pútnickom mieste v Svätej
Márii, farnosť Rad, dekanát Veľké Ka-
pušany, kde sa nachádza aj Brána

5.6.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie E. Capová T. Bartovič Z. Bačová sr. Alojzia

žalm J. Obrin
2. čítanie M. Ruttkayová R. Bartovič M. Lörinčíková M. Vargová

prosby T. Tink I. Bartovičová I. Pribulová H. Fraňová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa tretíkrát:

Ján Kožič a Tamara Galganová
Patrik Bajus a Mária Šimková

Ohlasujú sa druhýkrát:
Michal Sokirka a Marcela Kucharčíková

Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:
Peter Noskovič a Valéria Kovalová

Peter Valiska–Timečko a Lenka Haníková
Ohlasujú sa prvýkrát:

Pavol Kovalik a Martina Čuchračová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

milosrdenstva. Sv. omšu bude sláviť
o 16.30 hod. náš dekan Jozef Gnip
ako zástupca kostola, ktorý je podob-
ne privilegovaný.

10. V našom dekanáte budú k 1. júlu
personálne zmeny týkajúce sa fará-
rov. Z farnosti Lastovce odchádza
farár Peter Kappan do farnosti Nižná
Sitnica, dekanát Humenné, kaplán
Marcel Zaleha zo Sečoviec za farské-
ho administrátora do Mokroluhu,
dekanát Bardejov. Naši kapláni: Ján
Hudák odchádza za kaplána do
farnosti Ľubiša a Ján Kocurko do
farnosti Košice – sídlisko KVP.

11. Rádio Regina Košice nás požiadalo
o rozhovor do relácie Našli sme v re-
gióne. V nej budú prezentované boha-
té dejiny nášho farského kostola
a paulínskeho kláštora, ale aj gene-
rálna oprava, ktorá v súčasnosti pre-
bieha, aby sme priblížili jej jednotlivé
etapy a plány do budúcnosti. Aj týmto
spôsobom chce zviditeľniť náš južný
zemplínsky región. Relácia bude vy-
sielaná v rádiu v sobotu 4. 6. od 10.
do 11. hod.

12. Spoločenstvo Marana Tha pozýva
v sobotu 4. 6. o 9. hod. do Športovej
arény sv. Jána Pavla v Prešove na
evanjelizačný seminár na tému
Milosrdný otec. Prednášajúci: Tom
Edwards z USA a o. Graham Keep
z Kanady, Renewal Ministries.


