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14. nedeľa v období cez rok

Resp.: Jasaj Bohu, celá zem.

U

Zuzana Bačová, katechétka

V DNEŠNÚ SLÁVNOSTNÚ
nedeľu hľadíme na Pannu
Máriu a jej službu svojej prí-

buznej. Mohli by sme povedať, že je
samozrejmosťou ísť a pomáhať ro-
dinným príslušníkom. Veď ako by to
vyzeralo, keby Mária vedela, že Alž-
beta potrebuje pomocníčku v domác-
nosti a nepomohla by jej. Hneď by
sa nám ponúkala otázka: „Toto je

SLÚZ¡ IT¡ SSSSSMÁRIOU

JEŽIŠ ZAČÍNA svoju reč na vrchu
blahoslavenstvami. V nich sú po-
žiadavky, nevyhnutné podmienky

pre vstup do Božieho kráľovstva pre
všetkých. KKC uvádza, že: „Blahoslaven-
stvá sú stredobodom Ježišovho učenia. Ich
vyhlásenie preberá prisľúbenia dané vyvo-
lenému národu od čias Abraháma. Privá-
dza ich k dokonalosti tým, že ich už neza-
meriava iba na vlastnenie určitej krajiny,

rú nemožno bez utrpenia
nikomu prejaviť, ba bez
utrpenia nemožno si ju ani
predstaviť v jej dvoch základ-
ných podobách, v podobe odpúš-
ťania a v podobe služby.

V súčasnej spoločnosti veľa ľudí po-
trebuje naše odpustenie, mnohí potre-
bujú našu službu, čiže naše milosrden-
stvo. Najviac ho potrebujú tí, ktorí ešte
nepoznajú Boha a svoje utrpenie si pre-
to nemôžu zmierňovať vierou v jeho moc
a dobrotu a vierou v jeho nekonečnú
odmenu. Za zvlášť milosrdných môžeme
označiť tých, ktorí sa namáhajú, aby sa
ich bratia a sestry dostali čím prv k vie-
re v Boha, ktorí im budú sprístupňovať
Božie milosrdenstvo tak, že im budú dá-
vať pociťovať svoje.

Blahoslavení milosrdní sú tí, čo pri-
jímajú iných, takých, akí sú, zahŕňajú
ich láskou, akú práve potrebujú, aby im
pomohli dosiahnuť Božiu lásku, pre
ktorú sme všetci stvorení. Milosrden-
stvo môžeme označiť za akési naše du-
chovné dýchanie. Dostávame ho, aby
sme ho dávali. Dávame ho, aby sme ho
dostali. Ak ho niekomu odoprieme, zas-
taví sa „naše dýchanie“.

Milosrdenstvo môže mať rôzne podo-
by. Môže byť súcitné, odpúšťajúce, po-
máhajúce a môže byť aj výchovné, ale aj
bolestivé. Všetko je milosrdenstvom, čo
pochádza z lásky a čo k láske vedie.
Len málo sa zamýšľame nad tým, čo mi-
losrdenstvo je, ktoré svoje skutky pokla-
dáme za milosrdenstvo a ktorým dávame
toto meno neprávom. Uvedomme si, že
len milosrdní dosiahnu milosrdenstvo.

Prosme preto Pána, nech pretvorí
naše srdcia a nech nás naučí tak milo-
vať ľudí, ako on miluje nás. Nech nás
naučí zbavovať sa chýb, ktoré ešte má-
me a ktoré sa nám zatiaľ nepodarilo pre
našu slabosť odstrániť. Nech nás naučí
odpúšťať tak, ako nám On odpúšťa.
Nech sa nám darí šíriť kresťanské po-
solstvo o milosrdnom Bohu. – bl –

ale na nebeské kráľovstvo. Blahoslaven-
stvá vykresľujú tvár Ježiša Krista a opisu-
jú jeho lásku; vyjadrujú povolanie veriacich
pridružených k sláve jeho umučenia
a zmŕtvychvstania; objasňujú charakteris-
tické skutky a postoje kresťanského živo-
ta... Blahoslavenstvá odpovedajú na vro-
denú túžbu po šťastí. Táto túžba má bož-
ský pôvod. Boh ju vložil do srdca človeka,
aby ho pritiahol k sebe, lebo len on ju mô-
že plne uspokojiť... Blahoslavenstvá odha-
ľujú zmysel ľudskej existencie, posledný
cieľ ľudských činov: Boh nás volá do svojej
blaženosti“ (KKC 1716-1719).

Milosrdenstvo u Matúša je predovšet-
kým atribútom Boha, ktorý zasa vyžadu-
je milosrdenstvo od ľudí. Matúš dvakrát
(Mt 9,13; 12,7) cituje proroka Ozeáša
(Oz 6, 6): „Milosrdenstvo chcem, a nie
obetu.“ Matúš nazýva milosrdenstvo naj-
dôležitejšou vecou z celého Zákona (Mt
23, 23).

Ježiš neblahorečil chudobných, pla-
čúcich či hladných po spravodlivosti
preto, že by bol mal radosť z ich bolesti
či z ich spoločenskej podradnosti. Ježiš
blahorečí milosrdných za to, že sa sú-
citne skláňajú nad každým, kto trpí
a potrebuje pomoc. Ježiš teda neblaho-
rečil utrpenie, ale blahorečil lásku, kto-

BLAHOSLABLAHOSLABLAHOSLABLAHOSLABLAHOSLAVEN ÍVEN ÍVEN ÍVEN ÍVEN Í
M I L O S R D N Í ,
LEBOONIONIONIONIONIDOSIAHNU
MILOSRDENSTVMILOSRDENSTVMILOSRDENSTVMILOSRDENSTVMILOSRDENSTVOOOOO (Mt 5, 7)

matka Božieho Syna?“ Asi nikto
z nás by si neodpustil uštipačnú po-
známku, či posudzovanie.

Mária však ide, nečaká na výzvu,
či príkaz, ale sama sa vydáva na pe-
šiu púť za svojou príbuznou. Priamo
z jej čistého srdca plynú ochota slú-
žiť i osobné sebazapieranie. Nepre-
tvaruje sa, hoci by mohla žiadať, aby
jej samotnej slúžili, veď ju si vyvolil
Boh, ju povýšil nad všetky iné ženy,
jej zveril svojho syna. Áno, my, bežní
ľudia by sme vyžadovali pozornosť,
úctu, posluhovanie, či aspoň osobné
zviditeľnenie sa.

Priznajme si, že málokto z nás by
sa správal tak, ako Mária... a možno
nikto. Povieme si, že v tých dňoch to

tak malo byť, vtedy sa od ženy vyža-
dovalo, aby slúžila, pomáhala, praco-
vala a muž živil rodinu, no dnes je to
všetko úplne inak. A vari naozaj?!?
Nechce aj od nás Boh, aby sme boli
pokorní, pomáhali, dokonca až slúžili
blížnym, no zároveň nežiadali odpla-
tu? Dokonca by sme mali byť trpezli-
ví, úprimní, priamočiari a vytrvalí vo
všetkom a so všetkými.

Panna Mária taká bola! Hoci si
mohla právoplatne nárokovať na poc-
ty, radšej svojou pomocou a prí-
tomnosťou poctila niekoho iného.
V tichosti a pokore všetko znášala,
a tým nám ukázala cestu. Je však
iba na nás, či sme ochotní po tejto
ceste putovať spolu s ňou.   n



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

Charitný dom J.M. 9:00 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

Oz 2,16.17c-18.21-22; Ž 145; Mt 9,18-26

Milostivý a milosrdný je Pán. 18:00 † Július

7:30 ¤ Martina, Milan

9:00 † Anna

Sir 44,1bc.4-7.11-15;Ž 117;Ef 4,1-7.11-13;Mt 28,16-20 10:30 ¤ pro populo

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 18:00 † Michal

6:30
Oz 10,1-3.7-8.12; Ž 105; Mt 10,1-7

Hľadajte Pána, hľadajte jeho tvár. 18:00 † Peter

Oz 11,1.3-4.8e-9; Ž 80; Mt 10,7-15 6:30

6:30
Oz 14,2-10; Ž 51; Mt 10,16-23 

Moje ústa, Pane, budú ohlasovať tvoju slávu. 18:00 † rod. Beslerova, Staškovičova

Iz 6,1-8; Ž 93; Mt 10,24-33 7:00 † Maroš, Imrich

Pán kraľuje, velebou sa zaodel. 18:00 ¤ Juraj a Anna, 50 r. spol.ž.

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Elena

Dt 30,10-14; Ž 69; Kol 1, 15-20; Lk 10,25-37 9:00 † Ladislav, Ján, Júlia, Jolana

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Anna, Juraj

Po
4. 7. 

Ut
5. 7. 

Pi
8. 7. 

So
9. 7. 

Št
7. 7.

Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár 

a budeme spasení.

Svätých Cyrila a Metoda, 
slovanských vierozvestov

Ne
10. 7. 

St
6. 7. 

15. nedeľa v období cez rok

Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.

18:00
¤ Anna, Ingebork, Anna, 

Jaroslava
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OZNAMY

1. Bohuznámi na lavice darovali 50
a 1 000 € na bankový účet. Pán Boh
zaplať!

2. Dnes, v nedeľu 3. 7., je zbierka na
Diela Sv. Otca.

3. Dnes 3. 7. budú animátori tábora
Škriatok predávať perníky po kaž-
dej sv. omši. Cena je 1 €. Výťažok sa
použije na tábor. Prihlášky sú k dis-
pozícii od 3. 7. na bočnom oltári.

4. Dnes 3. 7. pravoslávni veriaci tiež
slávia odpustovú slávnosť sv. Pet-
ra a Pavla, apoštolov, na ktorú nás
duchovný otec Mgr. Ladislav Bilý
osobne prišiel pozvať.

5. Stretnutie detí na denný farský
tábor je v pondelok 4. 7. o 8. hod.
na farskom dvore. Pri nástupe sa
vyplatí aj cena za celý týždeň 15 €.

6. Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda
v utorok 5. 7. budú sv. omše ako
v nedeľu, nakoľko sú to naši viero-
zvestovia.

7. Pri príležitosti Roka milosrdenstva
sme zhotovili magnetky s Kapln-
kou Božieho milosrdenstva, potom
sme pridali nočný pohľad na Kapln-
ku P. Márie Lurdskej a kostol s krí-
žom a kaplnkami. Celkový náklad
2 500 kusov magnetiek. Zakúpiť si
ich môžete v sakristii už 2. a 3. 7.
na odpustovej slávnosti za polovičnú
cenu po 20 centov za kus.

8. Kaplán Edvin Berger čerpá do
16. 7. riadnu dovolenku, preto nas-
túpi do pastoračnej služby až 17. 7.
Novokňaza Branislava Babjaka
sme privítali 1. 7.

9. V sobotu 9. 7. o 9.30 hod. v rámci
Roka milosrdenstva budú putovať cez
Bránu milosrdenstva do nášho kos-
tola farníci z Nižného Žipova.

10. Púť seniorov na Levočskú horu sa
uskutoční už vo štvrtok 7. 7. Ces-
tou späť sa zastavíme vo Svätyni Bo-
žieho milosrdenstva v Smižanoch.
Odchod autobusu o 6. hod. od kos-
tola.

11. V dňoch 16. a  17. 7. sa uskutoční
arcidiecézna púť k Panne Márii
Škapuliarskej do Gaboltova.

10.7.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Bižová I. Bartovičová R. Vaníková M. Vargová

žalm M. Borošová
2. čítanie M. Čierna T. Bartovič N. Tomková H. Fraňová

prosby D. Biž R. Bartovič M. Plonický sr. Alojzia

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:

Milan Bachan a Melánia Firkaľová
Ohlasujú sa druhýkrát:

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

Záujemcovia sa môžu prihlásiť
v sakristii do 10. 7.  Poplatok je
10 €. Odchod autobusu v sobotu
16. 7. o 15. hod. Kontakt:  0903 268
667 Fraňová.

12. V  dňoch 6. až 17. 9. spoluprácou
s CK Mária organizujeme autobusový
pútnicko-poznávací zájazd „Klenoty
Škandinávie“: svätci, najkrajšie
fjordy, vodopády, zem trolov a Vikin-
gov - Poľsko, Švédsko, Nórsko, Dán-
sko, Nemecko. Cena s poistením
670 €. Záujemcovia sa môžu prihlá-
siť v sakristii do konca júla so zálo-
hou 300 €. Bližšie informácie sú na
nástenke, na webstránke, resp.
mob. 0903 268 667 H. Fraňová.

13. V auguste v soboty 13., 20. a 27. 8.
od 9. hod. do 11.30 organizujeme
predmanželské stretnutia pre
snúbencov. Nech ich absolvujú snú-
benci, ktorí chcú vstúpiť do man-
želstva v tomto roku.

Všeobecný: Domorodé národy – Aby
sme si viac vážili domorodé národy,
ktorých totožnosť i samotná existen-
cia sú ohrozené.
Evanjelizačný: Latinská Amerika
a Karibik – Aby cirkev v Latinskej
Amerike a Karibiku s obnovenou
energiou nadšene ohlasovala evanje-
lium v tejto časti sveta.
Úmysel našich biskupov: Aby Sveto-
vý deň mládeže, ktorý sa bude konať
v Krakove, povzbudil mladých zakot-
viť svoj život v Kristovi.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA JÚL


