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XIX. ročník

11. septembra 2016
24. nedeľa v období cez rok

Resp.: Vstanem a pôjdem k svojmu Otcovi.

U

ZNAMENIEZNAMENIEZNAMENIEZNAMENIEZNAMENIEKRÍZ¡A
Branislav Babjak, kaplán

Kríž vytvára dve línie. Vyjadruje
náš vzťah k Bohu, ale predstavuje
i náš život vo svete. Oba smery sa
pretínajú v jednom bode – v Kristo-
vom srdci. Jeho srdce planie láskou,
ktorá otvára náruč Otcovi i svetu,
aby nás všetkých zovrel v objatí.

Namiesto gesta sa ale sami môže-
me stať krížom, ak roztiahneme ru-
ky. Človek je najkrajší, keď pozdvi-
huje ruky v modlitbe alebo aby mo-
hol druhého objať.

Znamenie kríža nám trvalo pri-
pomína, že sme ukrižovaní spolu
s Kristom a že už nežijeme vlastným
životom (Porov. Gal 2, 19-20).   n

VEĽMI JEDNODUCHÝM a kon-
krétnym spôsobom, ako si
uctiť Ježišov kríž, je znamenie

kríža. Už v prvotnej cirkvi sa kresťa-
nia žehnali na čele malým znamením
kríža. Postupne ho nahradili väčším
znamením od čela k hrudi a od ľa-
vého ramena k pravému. Žehnať sa
krížom je to isté ako sa chrániť pev-
ným štítom: „Kto nás odlúči od Kristo-
vej lásky?“ (Rim 8, 35). Keď Ježiš

V KOŠICKEJ KATEDRÁLE sv. Alžbety
1. septembra prijal biskupskú vysviacku
Mons. Marek Forgáč, nový pomocný
košický biskup. Tesne pred začiatkom
obradu vdp. Jozef Kováčik položil Mons.
Forgáčovi niekoľko bezprostredných
otázok. Prinášame vám krátky
prepis rozhovoru.
Ako prežívate posledné
chvíle pred vysviackou?

Odovzdanosť je slovo,
ktoré to vystihuje.
Ako vnímate biskupskú
vysviacku od doby, keď
ste boli menovaný?

Je to predovšetkým o
službe. Príprava na kňaz-
stvo je dlhá, trvá niekoľko
rokov. To je viac o túžbe. Bis-
kupská vysviacka je predovšet-
kým o službe. Tak ako hovorí Ježiš
Petrovi: „Iný ťa opáše...“
Nový biskup si volí heslo a erb. Na
tom vašom sa vyníma lev. Prečo?

Lev je symbolom sv. Marka, evanje-
listu. To je môj krstný patrón. Lev ne-
sie knihu evanjelia. Tento symbol sa
vyskytuje v knihe proroka Ezechiela,
takisto v Zjavení apoštola Jána. Lev aj
preto, že práve začiatok evanjelia sv.

ROZHOROZHOROZHOROZHOROZHOVVVVVOROROROROR S NONONONONOVÝMVÝMVÝMVÝMVÝM KOŠICKÝM POMOCNÝM
BISKUPOM MONS. MARKMONS. MARKMONS. MARKMONS. MARKMONS. MARKOOOOOM FORGÁÈOM FORGÁÈOM FORGÁÈOM FORGÁÈOM FORGÁÈOMMMMM

Marka hovorí o ohlasovaní Jána Krstite-
ľa na púšti a lev je symbolom púšte.
Hlas volajúceho na púšti: „Pripravte
cestu Pánovi.“ Je to teda o ohlasovaní
tejto blízkosti nášho Pána, čo je aj mo-
jím biskupským heslom.
Službu ohlasovania evanjelia teda
pokladáte za dôležitú aj pre našu
spoločnosť?

Jednoznačne. Je to prvoradá vec.
Dôležité je, aby to bolo radostné ohlaso-
vanie: „Pán je blízko!“ To je o optimizme
a radosti.
Vaše biskupské heslo je „Dominus
Prope“. Čo to znamená?

„Pán je blízko.“ Je to z Listu Filipa-
nom od sv. apoštola Pavla. Povzbudzuje
ich k radosti a spomína práve tieto
slová: Pán je blízko; časovo aj pries-
torovo.

Pôsobili ste v Univerzitnom
pastoračnom centre. Ako
vnímate budúcnosť Cirkvi
v rámci tejto skúsenosti?

Som veľmi vďačný Pánu
Bohu za roky pôsobenia
v pastoračnom centre. Mal
som tak možnosť vidieť
akoby o niekoľko rokov
dopredu, čo nás bude ča-
kať v našich farnostiach.

So všetkým dobrým, aj so
všetkými ťažkosťami. Je ne-

smierne dôležité venovať sa mla-
dým ľuďom. Je to naša budúcnosť, sú to
naše budúce rodiny, sú to tí, ktorí raz
budú aktívni v našich farnostiach.
Aké budú vaše úlohy po vysviacke?

Keďže som pôsobil v univerzitnej
pastorácii, budem sa okrem iného prav-
depodobne starať v našej arcidiecéze
o oblasť školstva, k tomu azda príde sta-
rostlivosť o kňazov, permanentná for-
mácia, a tak ďalej.   n

visel na kríži, už neniesol kríž, ale
kríž niesol jeho. Podobne v ňom mô-
žeme nájsť oporu i my.

Znamenie kríža je konkrétnym
zhrnutím našej viery. Začíname ho
hore na čele. Všetko má svoj začia-
tok hore, v nebi, u Otca. Ten je pod-
statou a zdrojom života. Potom ruka
spočinie na srdci. Boh zostupuje
z neba, stáva sa človekom v Ježišovi
Kristovi a prebýva v našom srdci.
Vertikála smerujúca zhora dole pred-
stavuje vtelenie. Pokračujeme od ľa-
vého ramena k pravému. Všetko spá-
ja a zjednocuje Duch Svätý. V ňom
pôsobí Boh na zemi, v našich hori-
zontálnych vzťahoch a v konkrétnom
konaní.



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
Najsvätejšieho mena Panny Márie 6:30

Gal 4,4-7;(Ž) Lk 1,46-55; Lk 1,39-47 11:30 † Michal

Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila 

Syna večného Otca.
18:00 ¤ Dušan, Karol, Dana s rod.

Sv. Jána Zlatoústeho, bs. uč. 6:30
1 Kor 12,12-14.27-31a; Ž 100; Lk 7,11-17 11:30 ¤ Irena

Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. 18:00 † Ján

Povýšenie svätého kríža 6:30
Nm 21,4c-9; Ž 78; Jn 3,13-17 11:30 † Peter, Mária

Pane, ty buď našou spásou. 18:00 † Júlia, Júlia

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Lukáš, Lucia

Sk 1,12-14; (Ž) Lk 1,46-55; 1 Pt 4,13-16; Jn 19,25-27 9:00 ¤ Marián, Jakub, Lukáš

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ kňaz Michal

Sv. Kornélia, pp. a Cypriána, bs., mč. 6:30
1 Kor 15,12-20; Ž 17; Lk 8,1-3                          Až 

raz 

11:30 ¤ Ladislav s rod.

vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane. 18:00 ¤ Mária 60 r.ž.

1 Kor 15,35-37.42-49; Ž 56; Lk 8,4-15 7:00 ¤ Tatiana 50 r.ž.

Budem kráčať pred Bohom vo svetle žijúcich. 18:00 † rod. Ondova, rod. Kičinkova

7:10 ranné chvály

7:30 † Juraj, Ján, Anna

Am 8,4-7; Ž 113; 1 Tim 2,1-8; Lk 16,1-13 9:00 ¤ Slávka, Amálka, Slávka

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Miroslav

St
14. 9. 

Sedembolestnej Panny Márie, 
patrónky Slovenska

Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho 

ľudu.

25. nedeľa v období cez rok

Chváľte Pána, lebo dvíha chudobných.

Po
12. 9. 

Ut
13. 9. 

Pi
16. 9. 

So
17. 9. 

Št
15. 9.

Ne
18. 9. 
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OZNAMY

1. Na kostol venovali bohuznáma 200 €
a mladomanželia Katka a Rudko
Vasilčákovci 70 €.

2. V utorok 23. 8. bol kontrolný deň
reštaurátorských prác na našom kos-
tole. Komisia konštatovala, že pra-
covníci ORA Levoča na všetkých pi-
lastroch odstránili nevhodný traver-
tínový obklad. Na ľavej strane lode sú
očistené, spevnené, domodelované
a vytmelené. V súčasnosti sa na nich
realizuje záverečná retuš, ktorá fareb-
ne zjednocuje pôvodnú kamennú
hmotu s domodelovanými a vytmele-
nými časťami stĺpov. Zodpovedný
reštaurátor podrobne informoval o
postupe a rozsahu realizácie doposiaľ
vykonaných reštaurátorských prác
v zmysle požiadaviek Krajského pa-
miatkového úradu v Košiciach.

3. Na budúcu nedeľu je celoslovenská
finančná zbierka na kresťanské
rádio LUMEN.

4. Prvého septembra sme sa zúčastnili
vysviacky nového košického po-
mocného biskupa Mons. Marka
Forgáča. Po slávnosti mu naša sku-
pina farníkov spoločne zagratulovala
k prijatiu úradu pomocného biskupa.
Od tohto dňa sa môže spomínať v eu-
charistickej modlitbe pri sv. omši.

5. Slávnosť Sedembolestnej Panny Má-
rie, patrónky Slovenska, oslávime
slávením Eucharistie ako v nedeľu,
nakoľko je to aj náš národný sviatok,
kedy si kresťania na Slovensku uc-
tievajú svoju patrónku a ochrankyňu
na ceste do večného domova.

6. Zodpovedným za pastoráciu detí
a prípravu na 1. sv. prijímanie v na-
sledujúcom šk. roku menuje farár
kapl. Edvina. Zodpovedným za pas-
toráciu mládeže a jej prípravu na
prijatie sviatosti birmovania v nasle-
dujúcom šk. roku menuje farár kapl.
Branislava. Zodpovedným za pasto-
ráciu farníkov v rómskej osade
bude farár Jozef.

7. Vyzývame detí a študentov, aby sa
na začiatku školského roka zmierili
s Bohom vo sviatosti pokánia a pris-

18.9.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie L. Fraštia S. Parasková T. Majerská M. Princíková

žalm J. Dibdiak

2. čítanie K. Fraštiová N. Bizubová J. Karniš V. Leško

prosby L. Fraštiová E. Kozáková A. Potocká Z. Lešková

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:

Tomáš Gazda a Dana Karabinošová
Zdenko Kobezda a Kristína Kačinetzová

Ohlasujú sa druhýkrát:
Tibor Pastirák a Veronika Ušalová

Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:
Lukáš Nemzet a Mgr. Lucia Rapavá

Ohlasujú sa prvýkrát:
Martin Danko a Viktória Jelenová

Mgr. Milan Lukáč a MUDr. Alexandra
Ňaršanská

Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

tupovali k sv. prijímaniu aj počas
neho, a tak si udržiavali svoj vzťah
s Bohom, ktorý je základom života du-
še. Ináč sa od neho vzďaľujú, žijú v izo-
lácii, uzatvorení do seba a stávajú sa
väčšími egoistami. Nerozvíjajú sa a ne-
rastú v kresťanskej dokonalosti.

8. Prvé stretnutie s prvoprijímajúcimi
deťmi a ich rodičmi s kapl. Edvinom
a katechétkami bude v utorok 20. 9.
na sv. omši o 18. hod., kedy rodičia
písomne nahlásia svoje deti na príp-
ravu k prijatiu sviatosti zmierenia
a Eucharistie.

9. Prvé stretnutie birmovancov a ich
rodičov s kapl. Branislavom a kňazmi
bude v piatok 23. 9. na sv. omši
o 18. hod., kedy rodičia písomne na-
hlásia svojich stredoškolákov na príp-
ravu k sviatosti birmovania.

10. V nemocničnej kaplnke bude Veče-
radlo stále tretiu stredu v mesiaci,
teraz 21. 9. o 15. hod., ako súčasť
prípravy na sté výročie zjavení vo Fa-
time, ktoré bude 13. 5. 2017.

11. Ružencové bratstvo Trebišov srdečne
pozýva na 10. púť ružencových brat-
stiev do Národnej baziliky Sedembo-
lestnej Panny Márie v Šaštíne, ktorá
bude v sobotu l. 10. Program je vyve-
sený na nástenke. Záujemcovia pri-
hláste sa v sakristii. Tešíme sa na
vás.


