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XIX. ročník

21. augusta 2016
21. nedeľa v období cez rok

Resp.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

U

NEDÁVNY COUBERTINOV nás-
tupca Killanin (bývalý predseda
Medzinárodného olympijského

výboru) povedal: „Za olympijské ideály
stojí za to bojovať!“ I za vlasť stojí za to
bojovať, za pošliapanú česť rodiny, za
uplatnenie svojho práva, za deti, za slo-
bodu… A stojí ti za to bojovať a usilovať
sa o život s Kristom? Nedávaš za to len
odrobinky? A možno je na mieste sa

ZAOLOLOLOLOLYMPIJSKÉYMPIJSKÉYMPIJSKÉYMPIJSKÉYMPIJSKÉIDEÁLY
STSTSTSTSTOJÍOJÍOJÍOJÍOJÍZATTTTTOOOOOBOJOVAT¡!

oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec,
my však neporušiteľný. Ja teda tak bežím,
nie ako na neisto, tak bojujem, nie akoby
som bil do vetra.“ (1 Kor 9, 24-26) Opa-
kom úsilia je ľahostajnosť, indiferencia.
Plávanie po prúde. Život podľa toho,
ako „to príde“. Život bez zmyslu, zmä-
tené poletovanie sem a tam.

Znamená to, že evanjelium je len vy-
pätie síl, zatínanie zubov, sparťanská
výchova? To by opäť nebolo… evanjelio-
vé. Samotný Ježiš vedel odpočívať…
Ako správne povedal sv. Ján Evanjelis-
ta, keď sa jeden náhodný okoloidúci
čudoval, že sa taký svätý muž hraje s ja-
rabicou: „Struna luku nesmie byť stále
napnutá, inak praskne“ (podľa jednej le-
gendy). Niekedy je čas „usilovať sa“,
vydať svoje sily pre dobré dielo (z lásky
k blížnemu, ku Kristovi), usilovať sa o
oslobodenie od nejakej závislosti, nie-
kedy je čas si oddýchnuť – vychutnať si
krásy prírody, Božej blízkosti, priateľ-
stva.    Angelo Scarano

http://www.pastorace.cz/Kazani
pripravil – pu –

spýtať, prečo dávaš odrobinky (ak vô-
bec): nie je to tým, že „nevidíš“ veľkosť
ideálu evanjelia (na rozdiel od iných
ideálov)? Každý usiluje o to, čo pozná
ako dobré – čím lepšie, tým väčšie úsi-
lie. A Ježiš toto veľmi dobre vie, preto
nám predkladá dva dôvody, prečo sa
usilovať o život podľa evanjelia a o spo-
ločenstvo s ním. Jeden dôvod je nega-
tívny, druhý je pozitívny. Ten negatív-
ny – nezostať raz vonku, kde bude len
bolesť a plač. Pozitívny – vojsť na hosti-
nu, stretnúť sa so svojimi drahými. A
hostina znamená… bezstarostnosť, hoj-
nosť, veselie a jasot, spoločenstvo, po-
hodu, istotu.

Usilovať sa, bojovať – čo to znamená?
Na pomoc nám prichádza Pavol: „Nevie-
te, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce
všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú
cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. A
každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého;

SVÄTCI V MILOSRDENSTVE

20. AUGUST – BOZ¡Í SLUHA BRAT
HEKTOR BOSCHINIHEKTOR BOSCHINIHEKTOR BOSCHINIHEKTOR BOSCHINIHEKTOR BOSCHINI  (1928-2004)

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

JE SAMARITÁNON na-
šich čias, ktorý v stopách
sv. Kamila de Lellis ve-
noval veľkú časť svojho
života uľahčeniu utrpe-
nia ľudí v núdzi.

Narodil sa 25. 3.
1928 v dedinke Belve-

dere (Mantova) do rodiny zámožných
sedliakov. Keď mal 5 rokov ekonomická
situácia rodiny sa zhoršila kvôli veľkej
neúrode. Museli opustiť farmu v Belve-
dere a presťahovať sa do Malaviciny,
kde sa pokúsili začať odznova. Keď sa
stal tínedžerom, musel opustiť školu.
Pracoval na poli a v stajniach iných
malých roľníkov. Ťažká práca v mladom
veku mu spôsobila silné bolesti chrb-
tice, ktoré ho trápili do konca života.

Ako 24-ročný pocítil silné volanie
k rehoľnému životu. Rozhodol sa vstúpiť
do rádu sv. Kamila, kde ho prijali
6. 1. 1952. Dočasné sľuby ako laický
brat zložil 2.10.1953. Bol poslaný do
rehoľného domu kamiliánov v benát-
skom Lide, kde zotrval ako usilovný
brat dobrej povesti asi 20 rokov. Na za-
čiatku 70-tych rokov ho poslali do Milá-
na na kamiliánsku kliniku Sv. Pia X.
Tu popri práci získal diplom profesio-
nálneho ošetrovateľa.

V Miláne objavil najhoršie formy
chudoby skryté v živote veľkomesta a za-
čal pomáhať tým, ktorí boli v najväčšej
núdzi. Svoj život potom zasvätil ľuďom
na okraji spoločnosti: bezdomovcom,
žobrákom, starnúcim prostitútkam, al-
koholikom a drogovo závislým. Najprv
ich stretával na uliciach a snažil sa im
poskytnúť toľko útechy, koľko sa len
dalo. No už čoskoro zistil, že to nestačí,
a tak sa usiloval zabezpečiť im stabilné
ubytovanie. Zariadil dva veľké neobýva-

né sklady pod železničnou
stanicou. Niektorí Milánča-
nia tento útulok nazývali Ka-
tedrála brata Hektora.

Chodil nepretržite celé noci po uli-
ciach a uličkách Milána, zastavoval kaž-
dého bezdomovca oblečeného v starých
handrách a vľúdne ho pozýval do svojho
útulku slovami: „Poď so mnou.“

A keďže sa počet „hostí“, ktorí potre-
bovali osobitné ubytovanie, zvyšoval,
brat Hektor svoje útulky rozšíril a založil
nové centrá aj v zahraničí. Raz šiel až
do Kolumbie, aby založil dom pre deti
žijúce na ulici. Tamojší ľudia o ňom
neskôr povedali: „Bol svätcom, ktorý žil
súčasne vo viacerých dejinných obdobiach.
Bol bojovníkom bez pozemských zbraní –
ako svätci minulosti –, ktorý si úsmevom
a silou viery našiel cestu k ľuďom zúfalým,
ba aj k tým najnebezpečnejším. No bol zá-
roveň človekom súčasnosti, ktorý dokázal
používať počítač a mobil.“

Ktosi iný ho zas nazval „mystikom,
ktorý je tvrdý ako robotník“.

Podľa publikácie „Svätci
v milosrdenstve“ – pu –

Brat Hektor pri stoloch bezdomovcov
hlavnej stanice v Miláne, s veľkým

červeným krížom Rádu sv. Kamila na hrudi,
ktorý vždy charakterizoval jeho postavu.



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
Panny Márie Kráľovnej

Iz 9,1-3.5-6; Ž 113; Lk 1,26-38               Nech je 11:30
velebené meno Pánovo odteraz až naveky. 18:00 ¤ Juraj, Mária

2 Sol 2,1-3a.14-17; Ž 96; Mt 23,23-26 11:30
Pán príde súdiť všetky národy. 18:00 † Július, Mária

Sv. Bartolomeja, ap.
Zjv 21,9b-14; Ž 145; Jn 1,45-51          Tvoji svätí, 11:30

Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva. 18:00 ¤ Marianna s rod.

1 Kor 1,1-9; Ž 145; Mt 24,42-51 11:30
Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. 18:00 † Juraj

1 Kor 1,17-25; Ž 33; Mt 25,1-13 11:30
Milosti Pánovej plná je zem. 18:00 † Miroslav

Sv. Moniky 7:00 ¤ manž. Ujháziovci 50 r.sp.ž.

1 Kor 1,26-31; Ž 33; Mt 25,14-30        Blažený ľud,

ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. 18:00 † Pavol

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ sr. Alojzia, sr. Stanislava

Sir 3,19-21.30-31;Ž 68;Hebr 12,18-24a; Lk 14,1.7-14 9:00 ¤ Michal s rod.

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Zuzana, Matej, Katarína

22. nedeľa v období cez rok

Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom 

chudobnému.
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OZNAMY

1. Bohu známa rodina venovala 100 €
na lavice, Bohu známi 40 € a 500 €
na kostol.

2. Ponúkame na predaj ďalších 500
kusov magnetiek trebišovského
triptychu, ktoré sme dali dotlačiť.

3. Reštaurátorské práce na obnove
pilastrov v kostole napredujú
podľa plánu. Tri pilastre na sever-
nej strane sú hotové. Chýba im
ešte finálna povrchová úprava, aby
sa obnovené plochy farebne zhodo-
vali s pôvodným tufovým kame-
ňom. Tieto práce už začali v pond-
elok a skončia asi o dva týždne. Z
tohto dôvodu sa neponáhľame so
zhotovením a osadením lavíc, lebo
nám prekáža lešenie.

4. V piatok 5. 8. 2016 zomrel zaopat-
rený sviatosťami vdp. Jozef Fuňa.
Narodil sa 12. 4. 1952 na Veľkej
Domaši. Kňazskú vysviacku prijal
10. 6. 1979 v Bratislave. Pôsobil
ako kaplán vo farnosti Prešov v r.
1979, ako farár v Pečovskej Novej
Vsi 1982 a v Hrani 1990-2004. So
zosnulým kňazom sa rozlúčili
v stredu 10. 8. 2016 o 10. hod. vo
Veľkom Šariši, kde bol v Diecéz-
nom kňazskom domove. R. I. P.

5. Na vysviacku pomocného bisku-
pa Mons. Marka Forgáča, ktorý
v našej farnosti pôsobil ako novo-
kňaz v r. 1999-2000, organizujeme
odvoz autobusom o 8. hod. Záu-
jemcovia nech sa prihlásia v sak-
ristii do 28. 8. Nový pomocný ko-
šický biskup Mons. Marek Forgáč,
ktorého 11. 6. vymenoval pápež
František, príjme biskupskú kon-
sekráciu vo štvrtok 1. 9. o 10. hod.
v Dóme sv. Alžbety.

6. Ponúkame víkendový Kurz prípra-
vy na manželstvo pre snúbencov,
ktorí nemôžu absolvovať prípravu
vo farnosti kvôli študijnému, či
pracovnému pobytu alebo z iných
dôvodov. Kurz bude prebiehať

28.8.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie B. Lešová T. Bartovič Z. Bačová V. Leško

žalm J. Obrin

2. čítanie M. Čierna C. Rostášová M. Lörinčíková Z. Lešková

prosby T. Tink R. Bartovič I. Pribulová 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 prvýkrát:

Vojtech Rušín a Lucia Tomková
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

v Bardejovských kúpeľoch v termí-
ne od 1.  do 4. 9. 2016. Záujemco-
via sa môžu prihlásiť cez internet
www.domanzelstva.sk, kde nájdu
aj podrobné informácie.

7. 7. ročník pešej púte do Baziliky
minor vo Vranove n/Topľou na od-
pustovú slávnosť Narodenia Panny
Márie sa uskutoční v sobotu 10. 9.
o 7. hod. od kostola. Pútnici nech
sa do konca augusta prihlásia
v sakristii.

8. Slovenská katolícka charita hľadá
nových dobrovoľníkov pre Afriku.
Už na jeseň plánuje prvých z nich
vyslať na svoje projekty zamerané
na pomoc deťom do Ugandy
a Rwandy. Záujemcovia sa môžu
organizácii hlásiť do konca augus-
ta. Úlohou dobrovoľníka bude ria-
diť celý chod Kultúrneho centra
pre deti, teda jednak usmerňovať
miestnych animátorov, pomáhať
pri vyučovaní, nakupovať do centra
potraviny či školské pomôcky.

9. Laické spoločenstvo MAM pozýva
na duchovnú obnovu, ktorá bude
27. a 28. 8. v kláštore minoritov
v Brehove. Záujemcovia nech sa
prihlásia v sakristii.

10. Trebišovská rodáčka Katarína Be-
rešová napriek zraneniu nohy ná-
ročný maratón v Riu de Janeiro
zvládla. „Na jednej strane som smut-
ná, že to bol môj najpomalší čas, na
druhej šťastná, že som dokončila svoj
druhý olympijský maratón.“ Pred
štyrmi rokmi v Londýne skončila 96.,
teraz dobehla o 11. miest nižšie.
Často ju vidieť trénovať aj v našom
Mestskom parku v lete aj zime.


