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Resp.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

U

MODLITBA

Edvin Berger, kaplán

je nástojčivá, ale dožičí Bohu slobodu,
aby prišiel k nám podľa svojej vôle. Mu-
síme sa naučiť trpezlivo na neho čakať
v mlčaní: treba vytrvalo čakať v tichu,
odovzdanosti a dôvere. Vedieť sa modliť
znamená predovšetkým vedieť dlho ml-
čať. Často sa stáva, že nás ohlušujú
a rozptyľujú vlastné slová. Naučiť sa po-
čúvať Ducha Svätého, ktorý sa v nás
modlí, nie je jednoduché. Veľa ráz to,
žiaľ, nedokážeme. Čím vytrvalejšie zotr-
váme v tichu, tým väčšiu šancu máme
zachytiť jemný šepot Božieho hlasu.

Modlitba je dlhý čas čakania na Bo-
ha uprostred vyprahnutej púšte, pre
ktoré obetujeme iné, lacné radosti tohto
sveta. Hoci naše myslenie má tenden-
ciu nepretržite nás odvádzať od Boha,
Duch Svätý je v ňom stále prítomný.
Vďaka modlitbe človek zažíva v Božej
nekonečnosti svoje znovuzrodenie, kto-
ré ho v dokonalej podobe čaká vo več-
nosti.       n

KEĎ ČLOVEK NEMÁ STUDŇU, ne-
má si kde nabrať vodu. Rovnako
je to aj s modlitbou: človek bez

nej vysychá, pretože nemá hĺbku, vnút-
ro ani žriedlo, z ktorého by mohol zavla-
žovať svoj život. Modlitba je prameň,
z ktorého sa môže napájať bezhraničná
oáza. V najhlbšej podstate však pri mod-
litbe nejde o rozhovor s Bohom. Priro-
dzené je, že priatelia, ktorí sa chcú bliž-
šie spoznať, hľadajú príležitosť na spo-
ločný rozhovor. V tomto ohľade nám je

vzorom Mojžiš, ktorý sa úchvatne zhová-
ral s Bohom z tváre do tváre. Ani my sa
nemôžeme stretnúť s Bohom v modlitbe
bez toho, aby nás nezasiahlo svetlo jeho
Tváre. Prostredníctvom modlitby dovoľu-
jeme Bohu, aby sa na našej tvári zjavila
žiara jeho Tváre.

Predovšetkým má byť naša modlitba
mlčaním, aby sme dokázali počúvať Bo-
ha, ktorý sa nám prihovára, aby sme
počuli Ducha Svätého, ktorý hovorí
v našom vnútri. Považujem za potrebné
zdôrazniť, že modliť sa nevieme ani ne-
môžeme sami: v nás a za nás sa modlí
Duch Svätý.

Nepochybne ľudia sa majú zhovárať
s Bohom. Opravdivá modlitba však nie

znovuzrodenie v Božej
nekonečnosti

RÁNO 10. SEPTEMBRA sme sa
stretli pred kostolom. Batožinu
sme dali do auta a rozdali si

spevníky a šatky. Na svätej omši sme
dostali požehnanie na cestu. Jej cieľom
bola Bazilika minor Narodenia Panny
Márie vo Vranove nad Topľou.

Bola to už 7. pešia púť. 58 pútnikov
s radosťou vyštartovalo. Vo Vojčiciach sa
naša výprava posilnila o 2 pútnikov.
V Hriadkach sme mali prvú krátku pres-
távku. Počasie sme mali krásne, horúce.
V Parchovanoch sa naša výprava rozrástla
o ďalších 2 pútnikov. Cestu nám spríjem-
nili hudobníci, spoločné modlitby, vtipy,
hádanky pána kaplána ☺ a pozdravy ľudí,
ktorých sme cestou postretli.

Zastavili sme sa v gr. kat. kostole
v Sečovskej Polianke, o ktorom nám po-
rozprával o. Ľubomír a uctili sme si re-
likviu sv. Terezky z Lisieux. Ďalšia zas-
távka bola v Sačurove v rím. kat. kostole
Najsvätejšieho srdca Ježišovho. O. Ti-
bor nám hovoril o ich kostole a zároveň
nás pozval na obed do základnej školy.
Tam sme sa nasýtili a trochu si oddých-
li. V Čemernom sme sa zastavili pri rím.
kat. kostole, ktorý je zasvätený Fatimskej
Panne Márii. Čakalo nás tu prekvapenie,
náš bývalý pán kaplán Janko Kocurko.

Naše kroky sa zrýchlili, srdcia sa
naplnili radosťou, keď sme konečne uz-
reli cieľ našej púte. Opäť po roku sme
si mohli pokľaknúť pred jej milostivý
obraz a zažiť jej materinské prijatie.

S veľkou dôverou sme jej
odovzdali všetky naše
starosti, pretože ako
v jednej kázni odznelo,
Panna Mária je matka,
ktorá si všíma potreby
svojich detí.

V Bazilike nás srdeč-
ne privítal miestny
kňaz. Program vo Vra-
nove bol pestrý, každý
si mohol vybrať. O šies-
tej večer bola slávnostná

omša s procesiou milostivého obrazu,
o deviatej sa mladí zúčastnili na
rockovej mládežníckej sv. omši a po nej
na predstavení biblického príbehu o To-
biášovi a Sáre. Niektorí vydržali až do
polnočnej sv. omše, po ktorej nasle-
dovala adorácia Najsvätejšej Sviatosti
oltárnej až do rána. Niektorí zostali spať
v katolíckom kultúrnom dome blízko
Baziliky. Na púti sme stretli aj skupin-
ku peších pútnikov z Giraltoviec. Vie-
dol ju náš bývalý pán kaplán Adrián,
s ktorým sme sa v nedeľu pred hlavnou
odpustovou sv. omšou predmodlievali
ruženec. Sv. omšu slávil emeritný arci-
biskup Mons. Alojz Tkáč. Vo svojej ho-
mílii zvýraznil úctu ku všetkým ženám
a zveril vranovskú farnosť pod ochranu
Panny Márie.

Veľká vďaka patrí Panne Márii za jej
ochranu a sprevádzanie počas nášho
putovania, pánovi kaplánovi Branisla-
vovi, Vranovčanom, ktorí nás aj tento
rok prijali k sebe domov a poskytli
ubytovanie i občerstvenie. Odchádzali
sme domov naplnení novými milosťami,
plní radosti a vďačnosti. Chceme povz-
budiť tých, ktorí ešte neboli, aby nevá-
hali a na budúci rok putovali spolu
s nami. ☺      E.K. mladá pútnička
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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
6:30

Gal 4,22-24.26-27.31–5,1; Ž 113; Lk 11,29-32 11:30 † František

Pánovo meno chváľme, zvelebujme. 18:00 ¤ Františka s rod.

Sv. Jána XXIII., pp. 6:30
Gal 5,1-6; Ž 119; Lk 11,37-41 11:30 † Anna, Andrej, Alžbeta

Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie. 18:00 ¤ Tomáš, Lukáš, Miroslav s rod.

Gal 5,18-25; Ž 1; Lk 11,42-46 6:30

11:30 † Ivona, Milan, Jozef

18:00 ¤ rod. Pavličova

6:30
Ef 1,1-10; Ž 98; Lk 11,47-54 11:30 † Mária, Michal

Tvoja spása, Pane, objíma celý svet. 18:00 † Jana

Ef 1,11-14; Ž 33; Lk 12,1-7 6:30

11:30 † Anna, Jozef

18:00 ¤ Cecília

Sv.Terézie od Ježiša (z Avily), pn. 
uč.

7:00 ¤ Terézia

Ef 1,15-23; Ž 8; Lk 12,8-12         Svojho Syna si 

ustanovil za vládcu nad dielami svojich rúk. 18:00 † Juraj, Alžbeta, Juraj

7:10 ranné chvály

7:30 † Jana

Ex 17,8-13; Ž 121; 2 Tim 3,14–4,2; Lk 18,1-8 9:00 ¤ Oto, Iveta

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ rod. Dulova

St
12.10.

Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo 

života.

Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

29. nedeľa v období cez rok

Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril 

nebo i zem.

Po
10.10.

Ut
11.10.

Pi
14.10. 

So
15.10. 

Št
13.10.

Ne
16.10.
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OZNAMY

1. Bohuznáme venovali na kostol
dvakrát po 50 €.

2. Univerzitné pastoračné centrum
sv. Košických mučeníkov v Koši-
ciach, ktoré sa venuje pastorácii
vysokoškolákov, nás požiadalo o fi-
nančnú pomoc pri realizácii vý-
stavby pastoračného centra. Kapl.
Dalibor Ondrej a ďalší kňaz príde
sláviť v nedeľu 16. 10. Eucharistiu,
keď sa zrealizuje zbierka.

3. V utorok 4. 10. sme začali s výme-
nou lavíc na ľavej strane kostola,
kde sú zrekonštruované pilastre.
Postupne budeme pokračovať aj na
druhej strane. Dve staré lavice sme
darovali Múzeu v Trebišove. Zvy-
šok mala zobrať farnosť Breznička
pri Lučenci, ale týždeň pred tran-
sportom nám oznámili, že sa roz-
hodli vyrobiť si tiež nové lavice.
Takže zatiaľ sú uskladnené a ponúk-
neme ich do niektorého kostola.

4. Páter Peter Tavel, OP, nám poslal
pozdrav: „Od hrobu sv. Jakuba vy-
prosujem požehnanie pre Vás, spolu-
bratov kňazov a celú farnosť. Aby ste
vytrvali v dobrom až do konca.“

5. V októbrové pondelky 3., 10., 17. a
24.10. na obed o 11.30 hod. budú
Bránou milosrdenstva prechádzať
študenti Cirkevného gymnázia sv.
Jána Krstiteľa s katechétkou a v
sobotu 15. 10. veriaci z farnosti
Lastovce s novým farárom.

6. Po troch mesiacoch sa blížia ku
koncu rekonštrukčné práce na
pilastroch. Dva pilastre na prie-
čelí lode a dva na severnej strane
boli dokončené a skolaudované
14. 9. Posledné dva sa práve do-
končujú do konca týždňa. Kame-
nárski reštaurátori počas týchto
prác pracovali aj vonku na kamen-
nej rímse pod strechou na južnej
stene kostola, preto sa práce na
pilastroch predĺžili. Nepredpokla-

16.10.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie L. Fraštiová C. Rostášová A. Potocká H. Fraňová

žalm P. Sopková

2. čítanie L. Fraštia E. Hovancová T. Majerská sr. Alojzia

prosby K. Fraštiová E. Dulovičová J. Karniš 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 druhýkrát:

Peter Dembický a Martina Jamborová
Ohlasujú sa prvýkrát:

Martin Vojs a Michaela Jachymecová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

dalo sa, že vonkajšia rímsa je
vyhotovená z dvojmetrových ka-
menných blokov.

7. Mesiac október je zasvätený v Cir-
kvi úcte k Panne Márii Ruženco-
vej, ktorú si uctievame spoločnou
modlitbou ruženca pred večernou
sv. omšou o 17.20 hod. Predmod-
lievať sa budú žiaci s katechét-
kami: v pondelok ZŠ M. R. Štefáni-
ka, v utorok ZŠ Komenského,
v stredu ZŠ Pribinova, vo štvrtok ZŠ
Gorkého, birmovanci s kapl. Bra-
nislavom v piatok, v sobotu a nedeľu
členovia Ružencového bratstva.

8. Pápežská nadácia Kirche in Not po-
zýva zúčastniť sa modlitbovej ini-
ciatívy za pokoj vo svete „Milión
detí sa modlí ruženec“. Sv. P. Pio
z Pietrelčiny vyslovil prorocké slo-
vá: „Keď sa milión detí bude modliť
ruženec, svet sa zmení.“ Podporme
túto iniciatívu a aj v tomto mimo-
riadnom Svätom roku milosrden-
stva k nej pozvite deti v školách,
aby sa 18. 10. 2016 o 9. hod. modlili
ruženec za pokoj vo svete.

9. Národná transfúzna stanica v Ko-
šiciach organizuje dobrovoľný od-
ber krvi na našom farskom úrade
v piatok 28. 10. od 8. do 11. hod.
Prosíme dobrovoľníkov, aby na
základe kresťanskej lásky darovali
Ježišovi krv pre záchranu prirodze-
ného života tela, lebo jeho krv
nám zachránila nadprirodzený ži-
vot našej duše.


