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14. mája 2017
5. veľkonočná nedeľa

Resp.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako
dúfame v teba.
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DNEŠNÝ ÚRYVOK zo Skutkov
apoštolov opisuje konfliktnú si-
tuáciu.  To, že vznikla v prvot-

nej cirkvi, nie je nič čudné, je to skôr
prejav života, rastu. Je ale pozoruhodné,
ako rýchlo a konštruktívne a nie len
autoritatívne („Táto reč sa páčila celému
zhromaždeniu“ !) bola vyriešená. Apoštoli
mali na rozhodnutie len jediný motív –
chceli sa venovať modlitbe a službe
slova. Cirkev má aj dnes rovnaké zák-
ladné úlohy ako vtedy: opatrovať zvesť
o Kristovi, odovzdávať ju ďalej, sprístup-
ňovať ju ľuďom.

znamená povedať v pravý čas pravé slo-
vo, ktoré vyrastá z pravdy slova Božieho
(hoci sa samo trebárs viery výslovne
netýka). Ide teda o to, nebáť sa prehovo-
riť, kde a ako to Duch vnuká. Ľudia iste
nestoja o našu agitáciu, ale majú plné
právo počuť od nás slovo pravdy. Na je-
ho hlásanie však treba byť spôsobilým.
Treba vstrebávať slovo Božie do seba nie
ako poučky, ale ako slovo, ktoré ma
stvárni, ktoré sa stáva súčasťou môjho
bytia. A potom môžem svoj život, Slovom
oplodnený, ponúkať Bohu na úžitok pre
blížnych. Aleš Opatrný, Stůl Slova

preložil – pu –

MODLITBAMODLITBAMODLITBAMODLITBAMODLITBAA
SLUZ¡BASLOSLOSLOSLOSLOVVVVVAAAAA

Modlitba je niekedy, žiaľ, chápaná len
ako činnosť, ktorá má byť a je kresťan-
mi zachovávaná, ale zmysel ktorej vlast-
ne nie je objavený. Chápe sa ako rozum-
ná povinnosť, ktorá sa plní (ako naprík-
lad čistiť si zuby), ktorá sa ale môže
považovať za akési zdržiavanie pri práci.
Naproti tomu apoštoli zrejme vidia
v modlitbe základnú časť svojej práce,
svojho poslania, niečo, čo je realizáciou
ich úlohy vo svete, a to dokonca viac
než charitatívna činnosť. Toto nakoniec
potvrdila i história. Dnes mnoho chari-
tatívnych činností preberajú civilizova-
né štáty. Ale modlitbu za kresťanov

nikto nepreberá, v tom sme nezastupi-
teľní! Práca človeka môže vyrastať len
z modlitby ako dostatočného základu.

Služba slova je dnes vec veľmi závaž-
ná, pretože ľudia sú zasypávaní slova-
mi, pričom väčšina týchto slov je svojou
podstatou od Boha a evanjelia veľmi od-
trhnutá. Konať službu slova, samozrejme,
neznamená stáť na rohu a tam hlasite
predčítať z Písma. Služba slova dnes

„Pána mám vždy pred očami;
a pretože je po mojej pravici,

nezakolíšem sa.
Preto sa raduje moje srdce

a moja duša plesá
aj moje telo odpočíva v nádeji.“

(Ž 16, 8-9)

KREST¡ANSKÁ
R A D O SR A D O SR A D O SR A D O SR A D O S TTTTT¡¡¡¡¡

ČASTO SI NEUVEDOMUJEME, že
kresťanstvo je náboženstvom
radosti. Mnohí teológovia a kres-

ťanskí filozofi hovoria, že smútok mno-
hých kresťanov dokazuje, že nemajú
dostatočnú vieru, ale majú slabú nádej
a nedokonalú lásku. Veď Kristus je naj-
istejším zdrojom radosti, a to všade, kde
je prítomný a je to radosť tým hlbšia a
prenikavejšia, čím sa jej viac oddávame.

Alžbeta pri stretnutí s Máriou hovorí:
„Radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lo-
ne,“ (Lk 1, 44). Mária v Magnifikáte, keď
velebí Pána, vraví, že jej „...duch jasá
v Bohu“ (jasať je synonymom radovať sa).
A Ježiš, keď sa modlí za apoštolov, pro-
sí Otca: „Ale teraz idem k tebe a toto ho-
vorím na svete, aby mali v sebe moju ra-
dosť – a úplnú“ (Jn 17, 13). Radosť bola
zdôrazňovaná už v prvých kresťanských
spoločenstvách. Keď apoštol Peter vo
svojom prvom vystúpení hovorí o Ježi-
šovi, cituje 16. žalm a oznamuje:
„...Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk
plesá... Ukázal si mi cestu života, naplníš
ma radosťou pred svojou tvárou.“ (Sk 2,
26. 28). Vidíme, že prvotná Cirkev mení
bolesť na radosť, apoštoli sú prenasle-
dovaní, no žiaria radosťou.

Ak chceme sprítomniť
Krista v našej dobe, tak to
musí sprevádzať radosť,
lebo tá prichádza od samot-
ného Krista vo forme nadpri-
rodzeného života, ktorý daroval
našim dušiam. Pri každej príležitosti
máme prejavovať radosť pri plnení po-
vinností voči Bohu, lebo je to užitočné
a napomáha to v pokroku osobného
duchovného života, ale aj vo vzťahu
k blížnym.

Radosť je oslavou Boha, zvlášť, keď
ho oslovujeme dôverne Otec. Všetko
totiž pochádza od Otca a všetko vystu-
puje k Otcovi a aj my sme sa stali syn-
mi a dcérami iba preto, aby sme mohli
so Synom oslavovať Otca. Augustín vo
svojich Výkladoch k žalmom hovorí:
„Láska bez radosti nemôže byť naozaj-
stnou láskou.“

Niekedy sa môže stať, že aj ľudia,
ktorí majú silnú vieru, upadnú do dep-
resie a smútku. Veď aj Jób preklínal
deň, kedy sa narodil (porovn. Jób 3, 11).
Podobne Eliáš odišiel na púšť a hovoril:
„Teraz už dosť, Pane! Vezmi si môj život!“
(1 Kr 19, 3-5). Všetky tieto stavy boli
prekonané len vďaka viere v Pána.

Smútok vedie k neschopnosti. Pre
radostného človeka sú takmer všetky
úlohy splniteľné. Radosť spôsobuje, že
aj ťažké úlohy sú ľahké.

Svoju radosť musíme prejavovať pre-
dovšetkým vo vzťahu k blížnemu. Ra-
dosť kresťana musí prerastať v návyk
utešeného vyžarovania, v žiarivé rozve-
selenie duše, ktorá žije pokojne a uka-
zuje svetu, že cnosť nie je synonymom
nudy, ale práve naopak zdravej radosti.
Naším častým problémom je, že keď sa
stretneme, rozprávame prevažne o svo-
jich starostiach a takmer nikdy o rados-
tiach. Skúsme sa nad tým zamyslieť
a otočiť to, potom z nás bude vyžarovať
kresťanská radosť a ľudia budú vidieť –
to sú kresťania, lebo sa tešia z Krista.

– bl –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 10:30

Charitný dom J.M.
Rómska osada

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

Sk 14,5-18; Ž 115; Jn 14,21-26 11:30 ¤ Lýdia s rod.

Nie nás, Pane, ale svoje meno osláv. 18:00 ¤  Jozef 75 r.ž.

Sv. Jána Nepomuckého, kň. mč. 6:30
Sk 14,19-28; Ž 145; Jn 14,27-31a           Tvoji 

svätí,
11:30 † Helena, Ján

Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva. 18:00 † Mária

6:30
Sk 15,1-6; Ž 122; Jn 15,1-8 11:30 ¤ Peter s rod.

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 18:00 † Mária, Jozef, Ján, Anna

6:30
Sk 15,7-21; Ž 96; Jn 15,9-11 11:30 † Michal, Anna, Michal

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. 18:00 † Miroslav

6:30
Sk 15,22-31; Ž 57; Jn 15,12-17 11:30 † Michal, Michal

Budem ťa, Pane, velebiť medzi národmi. 18:00 ¤ Miroslav a Agáta s rod.

Sk 16,1-10; Ž 100; Jn 15,18-21 7:00 † Ladislav

Boh je náš Pán a my sme jeho ľud. 18:00 † Juraj, Barbora

7:10 ranné chvály

7:30 † Gustáv

Sk 8,5-8.14-17; Ž 66; 1 Pt 3,15-18; Jn 14,15-21 9:00 † Ľudovít, Miloš, Mária

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Jozef, Alžbeta

6. veľkonočná nedeľa

Jasaj Bohu, celá zem.

Po
15.5.

Ut
16.5.

Pi
19.5. 

So
20.5. 

Št
18.5.

Ne
21.5.

St
17.5.

K
a

n
ce

lá
ri

a
 f

a
rs

k
éh

o 
ú

ra
d

u
:  

P
o,

 U
t

1
6
.0

0
 –

 1
7
.0

0
, 

 S
t 

9
.0

0
 –

 1
0
.3

0
, 
P
i 

1
5
.0

0
 –

 1
6
.3

0
. 

P
oh

re
b
y
 a

 s
ú

rn
e 

zá
le

ži
to

st
i m

ôž
et

e
vy

ba
vo

va
ť 

pr
ed

 a
le

bo
 p

o 
sv

. o
m

ši
 s

 k
ň
a
zo

m
 v

 s
a
kr

is
tii

. Z
a

op
a

tr
ov

a
n

ie
 c

h
or

ýc
h
 o

d
 7

. 
d
o 

1
4
. 
h

od
. 
d
en

n
e:

 V
. 
B

ia
čk

o 
0
9
4
0
 8

0
3

0
4
6
 |

 o
d
 1

4
. 

d
o 

1
7
. 

h
od

. 
v 

P
o,

 S
t,

 P
i:
 M

. 
P
et

ri
ga

l 
0
9
4
4
 3

2
2
 1

5
7
 |

 v
 n

oc
i 
fa

ra
: 

0
9
0
5
 3

3
5
 0

7
8
, 

6
7
2
 2

7
 7

3

OZNAMY

1. Zbierka na Kňazský seminár sv.
Karola Boromejského v Košiciach či-
nila 588,25 € v TV a 17,50 € v ZH.
Pán Boh zaplať!

2. Na kostol venovali zo slávnosti prvo-
prijímajúcich detí ZŠ Komenského
a CZŠ Gorkého 50 €, bohuznáma 20 €
a cez bankový účet bohuznámy 10 €.

3. Katechétkam ďakujeme za celoročnú
prípravu detí na prijatie sviatosti
zmierenia a Sviatosti oltárnej.

4. Ďakujeme V. Tomovej, organizátor-
ke pútnikov dvoch autobusov v dvoch
turnusoch do Krakova na 13. ročník
púte rádia Lumen, za jej uskutočne-
nie v našej farnosti.

5. V súčasnosti prebiehajú finálne prá-
ce na dokončení textovej a obrazovej
časti publikácie o Kostole pavlínov
v Trebišove. Potrebujeme, aby niekto
z našich farníkov preložil jednu stranu
A4 Resume do maďarčiny a angličtiny.
Jazyková korektúra a tlač je zabezpeče-
ná v Trebišove. Publikácia o našom
kostole má byť naším dielom a dôka-
zom toho, že tu žijú schopní a ochot-
ní farníci. Hláste sa u dekana o text.

6. Dnešnú nedeľu 14. 5. o 13. hod. sa
uskutoční akcia Spoznaj Trebišov
behom. Čestný hosť behu, kňaz Pe-
ter Gombita, ktorý je riaditeľom do-
mova Oáza nádeje pre chudobných
v Bernátovciach, si zabehne trať aj
u nás v Trebišove. V deň behu môže-
te tento domov pre chudobných pod-
poriť aj sami, a to finančnou zbierkou
v gr. kat. chráme a v našom kostole
i zbierkou šatstva, ktorá bude na
CSOŠ sv. Jozafáta.

7. Kňazské rekolekcie budú v utorok
16. 5. v Zemplínskom Jastrabí, farnosť
Cejkov.

8. Dominikánske mariánske centrum
v Košiciach nás pozýva na stretnu-
tie členov ružencových bratstiev
v sobotu 20. 5. Program je na nás-
tenke. Autobus odchádza o 7.15 hod.
spred kostola. Hláste sa v sakris-
tii do 19. 5.

21.5.2017 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Bižová S. Parasková M. Lörinčíková M. Princíková

žalm P. Sopková
2. čítanie M. Čierna N. Bizubová J. Muchinová V. Leško

prosby P. Urban E. Kozáková Z. Bačová 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:

Stanislav Šipoš a Beáta Červeňáková
Ohlasujú sa druhýkrát:

Jozef Princík a Anna Urbanová
Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:

Martin Oláh a Ing. Martina Némethová
Ohlasujú sa prvýkrát:

Jozef Hojdan a Jana Kolcunová
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

9. Na budúcu nedeľu 21. 5. o 15. hod.
bude v rekolekčnej miestnosti stret-
nutie Laického spoločenstva MAM.

10. V mesiaci máj si Cirkev uctieva Pan-
nu Máriu modlitbou Loretánskych
litánií. Úcta k našej Matke nás posú-
va k jej Synovi, ktorý nás na kríži
zveril svojej Matke. Aj každou marián-
skou modlitbou, antifónou, modlitbou
sv. ruženca, skutkom lásky, ozdobou
jej sochy kvetmi atď., jej možno preja-
viť svoj synovský vzťah.

11. Veľmi pozitívne hodnotíme aktivity
tohtoročných birmovancov: 2x cha-
ritatívna akcia KILO, evanjelizačný
kurz Filip, púť do Sanktuária Božieho
milosrdenstva v Krakove.

12. Sviatosť birmovania v našej farnosti
vyslúži mladým kresťanom pomocný
biskup Mons. Marek Forgáč v sobotu
27. 5. o 11. hod. Záverečné preskú-
šanie z nadobudnutých vedomostí po-
čas katechéz s kapl. Babjakom bude
v piatok od 15. hod. s kaplánom
a dekanom. Nácviky na samotnú
slávnosť budú v piatky po večernej
sv. omši 19. a 26. 5. Sviatosť zmiere-
nia budeme vysluhovať vo štvrtok
25. 5. a piatok 26. 5. od 17. hod.

13. Pápež František pozval veriacich,
aby sa v mesiaci máj modlili ruženec
za pokoj vo svete tak, ako o to prosi-
la Panna Mária vo Fatime. Práve toto
mariánske pútnické miesto bude ďal-
šou destináciou, kam sa Svätý Otec
vybral pri príležitosti 100. výročia
prvého zjavenia.


