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Resp.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

U

Ján Kocurko, kaplán

KEĎ SOM PREMÝŠĽAL nad svo-
jím posledným úvodníkom, tak
som listoval v mysli a uvažo-

val, čo mi priniesol čas strávený tu.
Tento priestor však nechcem venovať
spomienkam na uplynulé tri roky.
Skôr by som chcel, aby tieto riadky
boli posolstvom človeka, ktorý tu ne-
cháva kúsok seba.

ktorí sú „soľou zeme“, ľudí, ktorí pri-
dávajú soľ do života. Jednou z najdô-
ležitejších úloh cirkvi dnes je a vždy
bolo dosiahnuť, aby sa viera dostala
k ľudstvu ako „radostná zvesť“. Tak
chce vidieť aj nás. Dnes sa veľa hovo-
rí proti Cirkvi. Dokonca aj my tak čas-
to robíme... Myslím si, že je to aj
preto, že chýba chuť. Túto chuť mô-

žeme dať len my.
No nie rozprávaním
a presviedčaním,
chodením po mes-
te... Nejde len o to,
aby sme hlásali
a odovzdávali „ra-
dostnú zvesť“, ale
aby sme sa s Ním
a tak ako On stali

„radostnou zvesťou“. Ak v našom
srdci bude pokladom On, tak radosť
z Pánovej blízkosti nás bude pretvá-
rať a prinavráti chuť do nášho života,
do spoločenstva Cirkvi.

Chcem sa poďakovať za čas stráve-
ný v tejto farnosti. Ak som nie vždy
bol svetlom a soľou, tak prosím o od-
pustenie. Časť môjho srdca patrí Tre-
bišovu. Uisťujem vás o mojich modlit-
bách a prosím o modlitbu. Verím, že
stále budem počúvať o farnosti Trebi-
šov, že má chuť a radosť z pokladu,
ktorým je Kristus.  n

V poslednej dobe často čítam Matú-
šovo evanjelium, hlavne piatu kapito-
lu. Je to veľmi inšpiratívny text, ktorý
každého „ťahá“ vpred do kráľovstva,
ktoré je v našom srdci. Práve u Matú-
ša nachádzame vetu: „Lebo kde je tvoj
poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ Často
naším pokladom nie je naša viera.
Dôležitejšie miesto majú často pokla-
dy, ktoré ničí moľ a hrdza. To je neprí-
pustné. V dnešnej dobe, keď zažíva-
me krízu identity muža a ženy, keď
rodina stráca svoje miesto v spoloč-
nosti, musíme viac ako kedykoľvek
predtým byť soľou a svetlom. „Vy ste
soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju
osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť
von, aby ju ľudia pošliapali.“ Ježiš vidí
svojich učeníkov ako mužov a ženy,

SO¼SO¼SO¼SO¼SO¼ZEME

„ŤAŽKÉ, ŤAŽKÉ ROZLÚČENÍ, keď
sme spolu naučení,“ spieva sa
v ľudovej piesni. „Sme naučení

na našich kaplánov,“ hovoria mnohí
z vás, aj farár. Zvykli sme si na ich spô-
sob prejavu, farbu hlasu, príhovory, slá-
venie Eucharistie, vystupovanie pri Pá-
novom oltári, na duchovné vedenie,
spovedanie, na všetko. Človek si zvyk-
ne na človeka. Prijme jeho osobnosť aj
s jeho originalitou. To platí aj v prípade
kňaza, kaplána. Až po čase sa farníci
vyjadria: „To je náš pán kaplán“. Náš

KAPLÁNOM NA CESTUNA CESTUNA CESTUNA CESTUNA CESTU Z TREBIŠOVA DO KOŠÍC DO KOŠÍC DO KOŠÍC DO KOŠÍC DO KOŠÍC A ¼UBIŠE¼UBIŠE¼UBIŠE¼UBIŠE¼UBIŠE
znamená, že sme prijali jeho osobnosť aj
s jeho prejavmi.

Mladí našli k nim cestu a opačne
oni našli cestu k mladým. Birmovanci
vyhľadávajú kaplána, lebo im imponuje
jeho ľudská zrelosť a bezprostredná ot-
vorenosť pre ich svet. Zbadali, že je to
človek a nie „velebný pán“ ani „dôstoj-
nosti“, ako je predstavovaný v telke
a na filmovom plátne. Vrcholným preja-
vom ich zblíženia je konštatovanie: „Pán
kaplán, vy ste taký normálny.“ Nehráte sa
na kňaza, ale kňazstvo nosíte v kreh-
kom ľudskom tele. Cesta, ktorá vedie aj
k srdcu mladého človeka, ktorý veľmi
túži po tajomstve, po nepoznanom a zá-
roveň po ľudskosti.

Deti sa zgrupili do kompaktného
umeleckého telesa a súčasne spevácke-
ho zboru s jedinečným detským preja-
vom, plným dynamiky, rytmu a radosti
zo spevu na oslavu Pána.

Pomáhať manželským párom môžu aj
celibátnici, neženatí. Manželské večery
sa niesli v čare ochoty zo strany kaplá-
nov poslúžiť im pri stole, kde sa riešia
najzávažnejšie otázky „spoločného by-
tia“. Dať sa obsluhovať posvätnými slu-
žobníkmi znamená prijať pomoc zo stra-
ny Cirkvi, od Krista.

Rómske etnikum je špecifické a po-
trebuje zvláštnu pomoc a prístup. Ísť
medzi nich znamená byť pripravený na

obetu, nepochopenie, nezáujem, ale aj
prijatie, ktoré príde nečakane a poteší.

Putovanie do Svätej zeme je snom
mnohých. Dotknúť sa miesta, ktorého
sa dotkla Pánova noha. To je nielen zá-
žitok, ale skúsenosť s Mesiášom a jeho
vyvoleným ľudom.

Mesačná prvopiatková návšteva cho-
rých a starých, tých, ktorí sú odkázaní
na sviatostnú pomoc na ceste do Otcov-
ho domu, je stretnutím zeme s nebom,
s týmto svetom a nebeským, lebo v ňom
vidíme pravdivosť slov, že tvárnosť
tohto sveta sa pomíňa. Mnohí, ktorých
ste navštevovali, odišli do večnosti.
Boli ste svedkami, ale aj aktérmi ich
prechodu zo smrti do života.

Spoločný život je stále problematický,
lebo každý sme iný, až „svojský“. Aj spo-
ločný život na fare v spoločenstve kňa-
zov. „Veľa závisí od farára,“ hovoria kap-
láni. Farár zvyčajne tvrdí opak. Ale spo-
ločné životné nasmerovanie na Krista
pomôže prekonať osobnostné rozdiely.
Ak sa k tomu pridá spoločný život mod-
litby a porozumenia, dá sa vybudovať
kňazské spoločenstvo, ktoré pomáha
prekonať osobné prekážky, napredovať
v kňazskej službe a rásť v láske ku Kris-
tovi.

Vďaka vám, naši kapláni, za roky
služby.

Jozef Gnip, farár



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 18:00 9:00

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

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

Am 2,6-10.13-16; Ž 50; Mt 8,18-22 11:30 † Mária, Štefan

Spamätajte sa a nezabúdajte na Boha. 18:00 † Ladislav

Sv. Ireneja, bs.mč. 6:30
Am 3,1-8;4,11-12; Ž 5; Mt 8,23-27 11:30 † Anna, Ján

Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti. 18:00 † Štefan, Marcel 2x, Alžbeta

Svätých Petra a Pavla, ap. 6:30 príkázaný sviatok

Sk 12,1-11; Ž 34; 2 Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 11:30 † Peter, Ladislav, Miloš, Maroš

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 18:00 ¤ Peter, Pavol

Am 7,10-17; Ž 19; Mt 9,1-8 6:30

11:30 † Pavol

18:00 ¤ Katarína 60 r.ž.

Am 8,4-6.9-12; Ž 119; Mt 9,9-13 6:30

11:30 † Ján

18:00 ¤ Katarína, František

Návšteva Panny Márie 7:00 ranné chvály 7:20 večeradlo

Sof 3,14-18; (Ž) Iz 12,2-6; Lk 1,39-56 8:00 ¤ Ruž. Bratstvo

11:00

18:00 ¤ Ingrid, Igor

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Vladimír s rod.

Iz 66,10-14c; Ž 66; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20 9:00 ¤ Peter 70 r.ž.

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Vladimír

Ne
3. 7. 

St
29. 6. 

14. nedeľa v období cez rok

Jasaj Bohu, celá zem.

Po
27. 6. 

Ut
28. 6. 

Pi
1. 7. 

So
2. 7. 

Št
30. 6.

Výroky Pánove sú pravdivé a všetky 

spravodlivé.

Nielen z chleba žije človek, ale z každého 

slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás 

je Svätý, Boh.
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OZNAMY

1. Zbierka na nové lavice činila TV
2 706,36 €, ZH 20 €. Bohuznámi na
lavice darovali 20 a 50 €. Ďakujeme
za milodary.

2. Celá Cirkev vo svete organizuje v ne-
deľu 3. 7. zbierku na Diela Sv. Ot-
ca, z ktorej sa financujú školy v mi-
siách, kňazské semináre, nemocni-
ce, charitatívne projekty.

3. Zrekonštruovali sme kaplnku P. Má-
rie Lurdskej, aby ladila s kaplnkou
B. milosrdenstva. Socha Panny Má-
rie je v rovnakej výške ako milostivý
obraz a sv. Bernadetka ako sv. Ján
Pavol II. Rovnako bude aj nasviete-
ná. Ďakujeme kvetinárke, architek-
tovi, dobrovoľníkom a kapl. Hudá-
kovi za obetavú prácu pri realizácii
diela. Bohuznámej firme za bezplat-
ný materiál aj prácu na upevnení
sôch na konzoly. Nech je naším
vyjadrením poďakovania za vyprose-
né milosti a materskú starostlivosť
našej Matke.

4. V Trhovišti požehná otec arcibiskup
Bernard v nedeľu 26. 6. novú far-
skú budovu, na ktorú sme v našej
farnosti organizovali zbierku a na
podporu diela predávali vianočné
oblátky. Aj my majme účasť na ich
radosti a svoj podiel na dobrom
diele, ktorý nám nikto nevezme.

5. Na slávnosť Návštevy Panny Márie
v sobotu 2. 7. sv. omše budú:
7.00 Ranné chvály kňazov s Božím

ľudom; 7.20 Večeradlo;
8.00 omša s novokňazom;

11.00 omša s kňazmi rodákmi.
18.00 Večerná omša (nedeľná).

6. Odpustová slávnosť Návštevy Pan-
ny Márie bude v nedeľu 3. 7.
o 10.30 hod. Slávnostným odpusto-
vým kazateľom a predsedajúcim li-
turgickej slávnosti bude rodák Prof.
Egýd Peter Tavel, ktorý si zároveň
pripomenie 20. jubileum kňazskej
vysviacky. Večerná sv. omša o 18.
hod. bude. Farfest v tomto roku ne-
bude pre klesajúci záujem, nedosta-
tok dobrovoľníkov a náročnosť prí-
pravy.

3.7.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie T. Tink A. Šimkovičová I. Pribulová V. Leško

žalm J. Babejová
2. čítanie E. Capová E. Czuľbová Z. Bačová Z. Lešková

prosby B. Lešová E. Šimkovičová M. Lörinčíková M. Princíková

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:

Štefan Mištanič a Martina Kužmová
Ohlasujú sa prvý, druhý a tretíkrát:

Lukáš Hrivňák a Zuzana Hromá
Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:

Milan Bachan a Melánia Firkaľová
Ohlasujú sa prvýkrát:

Marek Mancoš a Lucia Krištofčíková
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

7. V stredu 29. 6. slávnosť sv. Petra
a Pavla, apoštolov, je prikázaný
sviatok. Sv. omše budú ako v bežný
deň. O 16. hod. bude sv. omša na
Paričove.

8. Počas letných prázdnin sv. omše
počas mesiaca júla budú ráno a ve-
čer. V auguste budú na obed a večer,
aby sme vyhoveli obidvom skupinám
účastníkov spomínaných omší.

9. Farská kancelária bude otvorená
pol hodinu pred obedňajšou a večer-
nou omšou (t.j. o 11. hod. a o 17.30
hod.). Pohreby hláste kedykoľvek.
Tel. kancelárie 056/672 27 73.

10. Púť seniorov na Levočskú horu sa
uskutoční v sobotu 9. 7. Záujemcovia
nahláste sa v sakristii alebo u zod-
povednej organizátorky Kataríny Go-
reovej.

11. Denný farský tábor pre deti vo
veku od 7 do 15 rokov organizujeme
od 4. do 8. 7. v čase od 8. do 16.
hod. Prihlásiť sa môžete v sakristii
alebo u animátorky Emy Petríkovej
tel. 0907 492 844.

12. Týždenný detský tábor Škriatok
sa uskutoční od 8. do 13. 8. na Si-
gorde pri Prešove. Cena 75 €, súro-
denec 70 €. Prihlášky budú dos-
tupné od 3. 7. na bočnom oltári.

13. V auguste v soboty 13., 20. a 27. 8.
organizujeme predmanželské stret-
nutia pre snúbencov. Nech ich ab-
solvujú snúbenci, ktorý chcú vstúpiť
do manželstva v tomto roku.


