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Resp.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

U

AJ VY POKLADÁTE ŽIVOT za
veľký dar od Pána Boha? Ak
áno, spytujte sa seba, prečo

niekedy podceňujeme či nedoceňu-
jeme veci a udalosti vo svojom živo-
te. Odpoveď, že sme predsa len sla-
bí, hriešni, nás nesmie a nemôže
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uspokojiť. Múdry sa učí na chybách
druhých. Kresťan sa učí žiť od za-
čiatku naplno s Bohom. Pre kres-
ťana umenie žiť znamená aj čakanie
na to, čo má prísť. Budúcnosť nie je
čosi abstraktné.

Veríme vo večný život. Za vernosť,
za úspešne zvládnutý život Ježiš
sľubuje odmenu. O sebe Ježiš hovo-
rí: „Opáše sa, posadí ich k stolu
a bude ich obsluhovať“ (Lk 12, 37).
Umeniu žiť neprekáža naša odda-
nosť, vernosť Bohu a plnenie jeho
vôle. Aj keď nás Ježiš nazýva sluha-
mi, tým nás nepotupuje, naopak. Či
otec a matka nie sú sluhami svojich
detí? Pravá láska dáva službe punc
kvality, veľkosti, teda robí život nád-
herným umením, ktoré chce Boh
a ktoré aj odmení. Áno, platí zásada,
že „žiť je umenie“.

Ježiš úmyselne vybral príbeh zo
života, lebo ním chcel vyjadriť krás-
nu duchovnú skutočnosť – priprave-
nosť na smrť. Nemôže nám oznámiť,
kedy nás povolá do večnosti, ale radí
nám tak žiť, aby keď príde v hodine,
o ktorej sa nenazdáme, nás smrť
nezaskočila. Apokalypsa, posledná
kniha Svätého písma, končí výzvou:
„Amen. Príď, Pane Ježišu“ (Zjv 22, 20)!
Buďme teda bdelí a s nádejou oča-
kávajme Kristov príchod.      n

Daniela Ferenčíková, katechétka

MIMORIADNE SILNÝ moment
zažilo Poľsko vo večerných ho-
dinách prvého dňa pápežovej

návštevy v Krakove. Svätý Otec bol po-
čas apoštolskej cesty ubytovaný na Kra-
kovskom arcibiskupstve, čiže v niekdaj-
šom sídle arcibiskupa Karola Wojtyłu.
Pápež František nadviazal na zvyk svoj-
ho predchodcu a po večeri sa prihovoril
cez otvorené okno zhromaždeniu pred
budovou arcibiskupstva. Prinášame jeho
slová v plnom znení:

»Zdravím vás, srdečne vás zdravím! Vi-
dím vás plných entuziazmu a množstva ra-
dosti. Ale teraz by som mal povedať jednu
vec, ktorá nám zarmúti srdce. Stíšme sa.
Ide o záležitosť týkajúcu sa jedného z vás.

tu však jedna vec, o ktorej nesmieme po-
chybovať. Viera tohto chlapca, tohto nášho
priateľa, ktorý pracoval pre tieto Svetové
dni mládeže, ho priviedla do neba a on je
v tejto chvíli s Ježišom a hľadí na nás všet-
kých! A toto je milosť. Veľký aplauz pre
nášho kamaráta!

Maciej [Maciej Cieśla, pozn. red.] mal len
niečo cez 22 rokov. Študoval grafický di-
zajn. Zanechal svoju prácu, aby sa stal
dobrovoľníkom na SDM. Všetky kresby na
zástavách, obrazy svätých patrónov, pút-
nická výbava atď., všetko to, čo zdobí mes-
to, je od neho. Práve pri tejto práci znovu-
objavil svoju vieru.

V novembri mu diagnostikovali rakovi-
nu. Lekári nemohli urobiť nič, nepomohla
dokonca ani amputácia nohy. Na návštevu
pápeža chcel prísť živý! Mal objednané miesto
v električke, v ktorej pocestuje pápež. 2.
júla však zomrel. Ľudia sú veľmi dotknutí.
Vykonal mnoho dobrého pre všetkých.

Teraz všetci v tichu myslime na tohto
spoločníka na ceste, ktorý mnoho pracoval
v prospech týchto Svetových dní a v tichu
zo srdca sa modlime. Každý nech sa modlí
z vlastného srdca. On je medzi nami prí-
tomný. [Modlitba v tichu.]

Niekto z vás si môže pomyslieť: „Tento
pápež nám kazí večer.“ No je to pravda
a my si musíme zvyknúť na veci dobré i na
veci nepekné. Život je taký, drahí mladí. Je

Aj my sa s ním jedného dňa stretneme:
„Á, to si bol ty! Rád ťa poznávam!“ Tak je
to. Lebo život je taký. Dnes sme tu, zajtra
budeme tam. Problém je zvoliť si správnu
cestu tak, ako si ju vybral on.

Ďakujme Pánovi za to, že nám dáva
tieto príklady odvahy, odvážnych mladých,
ktorí nám pomáhajú napredovať v živote! A
nemajte strach, nebojte sa! Boh je veľký,
Boh je dobrý a my všetci máme vo vnútri
niečo dobrého.

Teraz sa s vami lúčim. Zajtra sa uvidí-
me, opäť sa uvidíme. Vy si konajte vašu
povinnosť, ktorou je robiť ruch po celú
noc... a ukázať vašu kresťanskú radosť,
radosť, ktorú vám Pán dáva, lebo ste spo-
ločenstvom, ktoré nasleduje Ježiša.

A teraz vám dám požehnanie. A tak, ako
sme sa to ako deti naučili, pred odchodom
pozdravme mamu. Všetci sa modlime
k Panne Márii, každý vo svojom jazyku.«

Po spoločnej modlitbe Zdravas Mária
a udelení požehnania Svätý Otec zaprial
mladým dobrú noc a rozlúčil sa s nimi
s prosbou o modlitbu.       n

PÁPEZ¡ SA MODLIL ZA AUTORAAUTORAAUTORAAUTORAAUTORA
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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
Sv. Dominika, kň.

Ez 1,2-5.24-28c; Ž 148; Mt 17,22-27 11:30 ¤ rod. Šoltisova

Plné sú nebo i zem tvojej slávy. 18:00 † Pavol

Sv. Terézie Benedikty z kríža, pn. 
mč., spolupatrónky EurópyOz 2,16bc.17c-e.21-22; Ž 45; Mt 25,1-13 11:30 † Anna

Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoj sluch. 18:00 ¤ Lenka a Erik

Sv. Vavrinca, dk. mč.
2 Kor 9,6-10; Ž 112; Jn 12,24-26              V obľube 11:30 † Magdaléna

je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha. 18:00 ¤ Anna, 50 r.ž.

Sv. Kláry, pn.
Ez 12,1-12; Ž 78; Mt 18,21–19,1 11:30 † Ján

Nezabúdajme na Pánove diela. 18:00 ¤ Zuzana

Ez 16,1-15.60.63; (Ž) Iz 12,2-6; Mt 19,3-12 11:30 † Radoslav

Odvrátil sa tvoj hnev a potešil si ma. 18:00 † Jozef

Ez 18,1-10.13b.30-32; Ž 51; Mt 19,13-15 7:00 † Jozef

Bože, stvor vo mne srdce čisté. 18:00 † Jaroslava

7:10 ranné chvály

7:30 † Július

Jer 38,4-6.8-10; Ž 40; Hebr 12,1-4; Lk 12,49-53 9:00 ¤ rod. Borovská, Kostrubova

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Jozef, Barbora

20. nedeľa v období cez rok

Pane, príď mi čím skôr na pomoc.
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OZNAMY

1. „V júlovom čísle Svetla kríža bola
uverejnená smutná správa o úmrtí
kňaza Milana Šeligu, ktorého som
poznala ako veľmi vzácneho, skrom-
ného, láskavého a ústretového člo-
veka, ktorý pomáhal všade tam, kde
bolo potrebné. S hlbokou úctou
a pokorou sa klaniam jeho pamiatke.
R.I.P.“ Text z listu farníčky A. T.

2. Katolícki biskupi Francúzska vyhlá-
sili na piatok 29. 7. deň modlitieb
a pôstu ako odpoveď na vraždu
pátra Jacquesa Hamela, ktorého
zabili teroristi hlásiaci sa k tzv.
Islamskému štátu. „Potrebujeme mier,
potrebujeme bratstvo, potrebujeme bu-
dovať spoločnosť, v ktorej sa ľudia
navzájom milujú, a budeme pokračovať
po tejto ceste,“ povedal hovorca KBF.

3. Socha Panny Márie z Obišoviec pu-
tovala z Trebišova do farností Vojči-
ce, Parchovany, Slivník, Plechotice
a Nižný Žipov.

4. Počas Roka milosrdenstva sa každý
piatok v hodine milosrdenstva o 15.
hod. modlíme s kňazom Korunku
Božieho milosrdenstva pred novou
kaplnkou zasvätenou tomuto Božie-
mu atribútu.

5. Presun do tábora Škriatok na Si-
gord pri Prešove bude vlakom v pon-
delok 8. 8. ráno o 6.57 hod. So 60
deťmi odchádza ako dozor a duchov-
ný správca striedavo kapl. Branislav
a kapl. Edvin, 15 animátorov a zdra-
votníčka. Program tvorí modlitba, sv.
omša, spoveď, katechézy, športové
hry, pobyt v prírode, stravovanie.

6. Na budúcu sobotu 13. 8. od 9. do
11.30 hod. začínajú náuky pre
snúbencov ako príprava na svia-
tosť manželstva. Ďalšie 2 stret-
nutia budú nasledujúce 2 soboty.
Snúbencom aj manželom odporú-
čame preštudovať si najnovší pá-
pežský dokument Radosť z lásky
v rodine od pápeža Františka,
ktorý sa zaoberá problematikou
manželstva. Je dostupný v predaj-
ni SSV aj na internete.

14.8.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie P. Urban L. Nováková J. Bajusová H. Fraňová

žalm J. Babejová

2. čítanie A. Zapotoková A. Šemegová M. Lörinčíková sr. Alojzia

prosby B. Lešová K. Šemegová J. Muchinová 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)

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa tretíkrát:

Radoslav Sipos a Anna Pilníková
Ohlasujú sa druhýkrát:

Rudolf Vasilčák a Katarína Kolačkovská
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

7. V pondelok 15. 8. je prikázaný svia-
tok Nanebovzatia Panny Márie.
Omše vo farskom kostole budú
o 6.30, 11.30 a 18. hod. V Charit-
nom dome a v nemocničnej kaplnke
o 16. hod.

8. Celodenná poklona Sviatosti
Oltárnej v rámci arcidiecéznej poklo-
ny je pre našu farnosť každoročne
určená na 18. 8. a 22. 11. Prosíme
Ružencové bratstvo a iné náboženské
združenia pôsobiace vo farnosti, aby
zabezpečili účasť adorantov od 7. do
18. hod.

9. Pápež František oznámil, že najbliž-
šie Svetové dni mládeže sa uskutoč-
nia v r. 2019 v Paname. Vypočuli si
ho takmer dva milióny ľudí, konce-
lebrovalo 50 kardinálov, 850 bisku-
pov a 20 tisíc kňazov.

10. V súvislosti s predsedníctvom
Slovenska v Rade Európskej únie
vznikla celoslovenská modlitebná
iniciatíva Zo srdca Európy. Vyzýva
kresťanov z celého Slovenska modliť
sa v období najbližšieho polroka za
jednotlivé krajiny EÚ. Každý týždeň
je venovaný jednej členskej krajine,
za ktorú budú prebiehať modlitby
v kostoloch a v rehoľných aj laic-
kých spoločenstvách. „Táto iniciatíva
chce poukázať na to, že Slovensko je
srdcom Európy. Chceme ponúknuť
svoje duchovné dedičstvo ostatným
krajinám európskeho spoločenstva.“
Pri spoločných prosbách veriacich
v nedeľu odzneje prosba za prísluš-
nú krajinu.


