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Resp.: Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať.
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MNOHÍ Z NÁS, ktorí prijali
kresťanstvo ako deti, sú v ne-
bezpečenstve, že nikdy ne-

prestanú považovať modlitbu za jed-
nu z denných povinností – a nič viac.
Tak, ako nás v detstve naučili zdraviť
susedov, čistiť si zuby a mnoho iných
vecí, tak nás niekto tiež naučil modliť
sa. Lenže nie všetky z týchto vecí ro-

M O D L I T B A
bíme ako dospelí ďalej. Mnoho z toho
sme odložili, sotva sme vyšli zo školy
alebo sotva sme sa osamostatnili od
rodičov. Patrí medzi ne modlitba alebo
nie? Mnohí váhajú – ani nemajú chuť
sa modliť, ani nemajú odvahu mod-
litbu odložiť. Dá sa ale skôr povedať,
že ju nikdy neobjavili…

Podobenstvo o neodbytnom pro-
sebníkovi ukazuje jeden rys modlit-
by. Zle by sme ho však pochopili,
keby sme si mysleli, že Boha treba
unaviť dlhými prosbami, aby nako-
niec urobil to, čo si my prajeme.
Naopak. Boh naozaj vie, čo potre-
bujeme. Ale my máme v modlitbe
udržiavať svoj pohľad nasmerovaný
stále na Boha. My sami sa musíme
v modlitbe uisťovať o tom, že sme na
správnej adrese, že sa obraciame
skutočne k tomu, kto chce naše dob-

ro v plnosti. A ak nejaká vytrvalosť
prináša ovocie i medzi nami hrieš-
nymi ľuďmi, tým skôr prinesie úžitok
u Boha – veď on je nekonečne lepší
než my! A nedá nám len rybu alebo
chlieb, ale Ducha Svätého, teda dá
nám sám seba. A to je vyslyšanie,
ktoré prekonáva každú ľudskú nádej
– ak je však splnená podmienka, uve-

dená na
začiatku
– ak sku-
točne ve-
ríme. Ak
v e r í m e
ako kres-
ť a n i a ,
k t o r í
vedia, že
nič väč-
šieho ako

Boh nie je a že on je naozaj ochotný
a schopný sa nám dávať.

Modlitba je kráľovská cesta Božích
detí. Bola by škoda, keby pre nás
zostala neznámou vecou, naučenou
básničkou alebo povinnosťou, ktorej
sa vyhneme, vždy keď môžeme.
Dokazovali by sme tým, že o našej
prináležitosti k Bohu toho zatiaľ
vieme pramálo.

http://www.pastorace.cz
Aleš Opatrný: Stůl slova – pu –

SVÄTCI V MILOSRDENSTVE

27. JÚL – BL. TITUS BRANDSMABL. TITUS BRANDSMABL. TITUS BRANDSMABL. TITUS BRANDSMABL. TITUS BRANDSMA, KÒ.
(1881-1942)

Boli milosrdní k svojim blížnym
preto, že sa najprv nechali
naplniť nekonečnou Božou
láskou, pretože ich preniklo
Božie milosrdenstvo.

HOLANDSKÝ karmelitánsky
kňaz, deportovaný a zabitý
nacistami v koncentračnom
tábore Dachau. Bol profeso-
rom filozofie a dejín mystiky
na Katolíckej univerzite
v holandskom Nijmegene,
ktorej bol istý čas aj rektorom.

Hneď po nástupe nacistov v Nemecku
k moci protestoval proti ich zaobchádza-
niu so Židmi a bojoval proti rozširovaniu
ideológie národného socializmu (naciz-
mu). Nemeckí úradníci ho za to označili
za „zlého profesora“.  Po invázii (v máji
1940) nemeckej Tretej ríše do Holandska
bol verejne proti tomu, aby katolícke no-
viny uverejňovali tlačové správy a verej-
né oznámenia Holandského hnutia ná-
rodného socializmu tak, ako to vyžadoval
nový zákon. O niekoľko mesiacov prof.
Brandsmu zatkli a deportovali do Da-
chau, kde bol podrobený všemožnému
ponižovanie a mučeniu. Jeho osud bol
spečatený, keď nacisti uznali, že potre-
buje ísť do poľnej nemocnice.

Podľa výnimočného svedectva ženy,
ktorá ho zabila a neskôr sa obrátila, pre-
tože sa nemohla zbaviť spomienky na
pátra Tita, vieme, čo sa stalo. Povolaním
bola zdravotná sestra, ale zo strachu pos-
lúchala neľudské príkazy vojenských le-
károv. Len čo bol páter Titus prijatý na
ošetrovňu, už bol na listine smrti. Opí-
sala, aké zvrátené experimenty (s ktorý-
mi nesúhlasila) sa vykonávali na pacien-
toch a aj na pátrovi Titovi, a ako sa jej to
nezmazateľne vpísalo do pamäti. Tento
kňaz vydržal týranie a stále dookola opa-
koval: „Otče, nie moja, ale tvoja vôľa nech
sa stane.“

Všetci pacienti ju nenávideli a pravi-
delne ju urážali. Túto nenávisť im zo
srdca opätovala. No ohromoval ju spôsob,

akým sa k nej správal tento
starší kňaz. Zaobchádzal
s ňou inak – s vľúdnosťou a ot-
covskou úctou. Povedala: „Raz ma vzal za
ruku a povedal mi: »Aké ste úbohé dievča,
budem sa za vás modliť.«“ Dal jej svoj
vlastný ruženec vyrobený z medi a dreva.
To ju však nahnevalo. Povedala, že ona
žiadne podobné veci nepotrebuje, pretože
ani nevie, ako sa má modliť. Páter Titus
jej odvetil: „Nemusíš hovoriť celý Zdravas‘.
Hovor len: Pros za nás hriešnych.“

V osudný deň 26. 7. 1942 jej primár
oddelenia dal injekčnú striekačku s fe-
nolom, ktorú mala pátrovi Titovi vstrek-
núť do žily. Bola to bežná procedúra,
ktorú vykonala predtým už stovky ráz.
No aj tak si táto úbohá žena neskôr spo-
mínala, že „sa po celý zvyšok dňa cítila
zle“. „Bola som tam, keď zomieral,“ svedči-
la neskôr. „Doktor sedel vedľa jeho postele
so stetoskopom len pro forma. Keď srdce
otca Tita prestalo biť, skomentoval to slo-
vami: »To prasa je mŕtve.«“

O svojich väzniteľoch a mučiteľoch
rozprával páter Titus vždy v dobrom. „Aj
oni sú deťmi dobrotivého Boha a možno
v ich vnútri predsa len niečo zostalo.“ A
Boh ho obdaroval posledným zázrakom.
Doktor v koncentračnom tábore sarkas-
ticky nazýval smrtiacu injekciu „injekciou
milosti“. Zatiaľ čo sestra podala injekciu
do žily pátra Tita, práve na jeho príhovor
sa do jej vnútra skutočne vliala Božia
milosť. Počas procesu kanonizácie táto
žena vyjavila, že obraz toho starého kňa-
za jej zostane vrytý v pamäti už navždy.
V jeho pohľade uvidela niečo, čo nikdy
predtým nezažila. Jednoducho povedala:
„Mal so mnou súcit.“ Ako Kristus.

Podľa publikácie „Svätci v milosr-
denstve“, redemptoristi

pripravil  – pu –



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

ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Sv. Jakuba, ap. 6:30

2 Kor 4,7-15; Ž 126; Mt 20,20-28

Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. 18:00 † Valéria

Sv. Joachima a Anny, rodičov P. Márie 6:30
Jer 14,17-22; Ž 79; Mt 13,36-43

Pre slávu svojho mena pomôž nám, Bože. 18:00 ¤ Karol

Sv. Gorazda a spoločníkov 6:30
Jer 15,10.16-21; Ž 59; Mt 13,44-46

Bože, ty si mi útočišťom v deň súženia. 18:00 † Jozef

Jer 18,1-6; Ž 146; Mt 13,47-53 6:30

18:00 † Anna

Sv. Marty 6:30
1 Jn 4,7-16; Ž 34; Jn 11,19-27

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Jer 26,11-16.24; Ž 69; Mt 14,1-12 7:00 † Ján

V tomto čase milosti vyslyš ma, Pane. 18:00 ¤ Anna, Jozef

7:10 ranné chvály

7:30 † Štefan, Anna

Kaz 1,2;2,21-23; Ž 90; Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21 9:00 † Michal

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ rod. Džuňova

18:00
† Zuzana, Michal, Pavol, 

sr.Cilínia, Leonila

18. nedeľa v období cez rok

Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na 

pokolenie.

Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána, 

svojho Boha.
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OZNAMY

1. Na lavice darovala Bohu známa
100 €.

2. Ďalších tisíc magnetiek, v poradí
už štvrtá tisícka, sme dali zhotoviť
vo výrobnej cene 40 centov za kus.
Spojením troch magnetiek kostol
s kaplnkami sa vytvorí tzv. trebi-
šovský triptych.

3. V pondelok 18. 7. sa začalo s prvou
omietkou na južnej stene kostola,
kde možno vidieť zamurované okná
z prvej výstavby kostola z 13. storo-
čia, kedy bol kostol vysoký len do
2/3 súčasnej výšky klenby. V opor-
ných rebrách je vidieť zamurované
otvory spred r. 1830, kedy bolo de-
vastačné zemetrasenie, a preto boli
zo statických dôvodov vyplnené mu-
rivom.

4. V utorok 12. 7. zomrel v 51. roku
života a v 20. roku kňazstva vdp.
Milan Šeliga, SVD, ktorý bol inkar-
dinovaný do Košickej eparchie. Poh-
rebné obrady sa konali v gr. kat.
chráme v Sečovciach 15. 7. o 10.00
hod. Predsedal im eparcha Mons.
Milan Chautur. Zosnulý bol pocho-
vaný na miestnom cintoríne. Naro-
dil sa 25. 9. 1964 v Námestove
a sviatosť kňazstva prijal 27. 4. 1996
v Pieniežne, Poľsko. Od r. 2012 bol
výpomocným duchovným pre pasto-
ráciu Rómov v Sečovciach. Bol spo-
lužiakom nášho dekana z bratislav-
skej teologickej fakulty CMBF. R.I.P.

5. Od 20. 7. sa nachádza v našom kos-
tole socha Panny Márie z Obišo-
viec. Budeme si ju uctievať v deka-
náte do prvej soboty 6. 8., kedy sa
vráti s našimi pútnikmi do arcidie-
cézneho pútnického miesta, kde ju
odovzdáme dekanátu Košice-Západ.

6. V utorok 26. 7. pripravujeme detský
tábor pre 50 detí z rómskej osady
s programom: 9.00 prevzatie detí
z osady; 9.30 návšteva Múzea, expo-
zícia poľovníctva a ochrana zveri;
11.00 prehliadka kostola a sv. om-
ša; 12.30 obed v reštaurácii Mla-
dosť; 13.30 katechéza a športové po-
poludnie na Cirkevnej škole sv. Joza-

31.7.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Ruttkayová T. Šusterová M. Lörinčíková E. Andrejko

žalm D. Telepčáková

2. čítanie T. Tink P. Tóth Z. Bačová H. Andrejková

prosby B. Lešová P. Tóthová I. Pribulová E. Andrejková

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 druhýkrát:

Peter Korsch a Jana Jurková
Ohlasujú sa prvýkrát:

Radoslav Sipos a Anna Pilníková
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

fáta. 16.00 odovzdanie detí rodičom.
Prosíme animátorov a dobrovoľníkov
o pomoc.

7. V Krakove sa konajú Svetové dni
mládeže s pápežom Františkom.
Program: Streda 27. 7. Krakov,
stretnutie s prezidentom a biskupmi.
Štvrtok 28. 7. Čenstochova, sv.
omša pri príležitosti 1050. výročia
Krstu Poľska. Piatok 29. 7. koncen-
tračný tábor Osvienčim, večer Krížo-
vá cesta. Sobota 30. 7. Sanktuárium
Božieho milosrdenstva v Lagiewni-
kách, modlitbová vigília s mládežou.
Nedeľa 31.7. Krakov, slávnostná
vysielacia sv. omša na ukončenie
Svetových dní mládeže.
Všetky podujatia vysiela v priamom
prenose televízia LUX a rádio
LUMEN. Podrobný program sa na-
chádza na našej web stránke.

8. Stretnutie rodičov s animátormi
tábora Škriatok bude v pondelok
1. 8. po svätej omši o 18.30 hod.
v kostole. Počas nedieľ bude mož-
nosť podporiť detský tábor finančne
pre 5 detí zo sociálnych rodín, ktoré
sponzorujeme a na úhradu nákladov
na ubytovanie 15 animátorov.

9. Fatimská sobota na arcidiecéznom
pútnickom mieste v Obišovciach bu-
de v sobotu 6. 8. s arcibiskupom
Bernardom a naším dekanom. Pro-
gram začína o 9. hod. a povedie ho
náš trebišovský dekanát. Odchod
autobusu je o 7.30 hod. od kostola.
Pútnici a mariánski ctitelia nech sa
prihlásia v sakristii do konca júla.


