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20. mája 2018
Zoslanie Ducha Svätého

Resp.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

U

APOŠTOLI PO VEĽKONOČNÝCH
udalostiach boli zhromaždení za
zatvorenými dverami a boli neistí

a smutní z toho, že im zomrel Ježiš. V
tomto smútku prichádza vzkriesený Je-
žiš medzi nich, pozdravuje ich a hovorí:
„Pokoj vám, prijmite Ducha Svätého.“ A na
päťdesiaty deň po tejto udalosti, čiže na
Turíce, Duch Svätý skutočne zostúpil

na apoštolov, ktorí boli zhromaždení na
modlitbách vo Večeradle. Nad každým
z nich spočinul ohnivý jazyk a všetkých
naplnil Duch Svätý.

Uvažujúc nad symbolikou ohnivých
jazykov môžeme dedukovať, že v takejto
podobe sa im Duch Svätý zjavil práve
preto, aby im naznačil tri hlavné dary,
ktoré im prináša. Vieme, že oheň má tri
účinky. 1) Oheň svieti. To znamená, že
Duch Svätý daruje apoštolom, ktorí boli
dovtedy neučení, svetlo viery, aby doko-
nale hlásali večné pravdy, ktoré počuli
od Ježiša. 2) Oheň dáva silu. To zna-
mená, že Duch Svätý posilní apoštolov,
aby mali silu vydávať svedectvo o Ježi-
šovi do celého sveta, aby sa nebáli. 3)
Oheň vyžaruje teplo. To znamená, že
Duch Svätý napĺňa apoštolov teplom
lásky k Bohu a k pohanom, aby v láske
účinne ohlasovali Božie posolstvo všet-
kým ľuďom, ku ktorým pôjdu. Aj preto
apoštoli celé roky tak účinne hlásali
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evanjelium, že pohania v tisícoch prijí-
mali kresťanskú vieru. Tieto tri hlavné
dary spôsobil Duch Svätý v tých apošto-
loch, ktorí predtým boli nechápaví, sla-
bí a bojazliví.

Aj nám chce Duch Svätý darovať tie
isté dary. Svetlo, aby sme neboli naiv-
ní, ale múdri kresťania. Silu, aby sme
boli nebojácni kresťania, ktorí si vedia
obhájiť svoju vieru. Lásku, aby sme boli
kresťania milujúci Boha a ľudí.

Otvárajme svoje srdcia Duchu Sväté-
mu tak, že budeme počúvať, čo nám
Boh vo svojom Slove hovorí a potvrdzo-
vať to v našom každodennom živote,
predovšetkým v našich vzťahoch a pri
stretávaní sa s inými ľuďmi. Boh každé-
ho z nás miluje a klope na dvere nášho
srdca. Otvorme sa mu, aby spôsobil
v našom živote skutočnú radosť a pravé
šťastie.

V závere Veľkonočného obdobia vám
všetkým prajem, aby ste boli radostnými
kresťanmi, naplnení Božím Duchom
s pohľadom upretým na večnosť, aj na-
priek starostiam a trápeniam, ktoré
v živote prežívate.      n

Ján Kovaľ, kaplán
OHEÒ DUCHADUCHADUCHADUCHADUCHA SVÄTÉHO

ktorá čaká iba na zmenu vlády. S touto
nabitou zbraňou pri hlave sa nemôžeme
zmieriť. Je potrebné vziať podpis pod
Dohovorom späť a odstrániť túto nabitú
zbraň proti našej Ústave. Žena predsa
nie je ten, kto sa tak cíti, ale tá, ktorá sa
taká narodí. Rod je spojený s pohlavím.

Iniciatívu Slovenský dohovor za rodinu
tvoria ľudia, ktorí sa prakticky desaťro-
čia venujú pomoci týraným ženám a pre-
vádzkujú zariadenia pre týrané ženy.
Všetky dobré opatrenia na ochranu žien
je potrebné prijať. Iniciatíva usporiadala
vo viac ako 10 mestách na Slovensku
prednášky k rizikám Istanbulského do-
hovoru a po prednáškach už takmer
40.000 občanov podpísalo petíciu, v kto-
rej žiadajú predstaviteľov štátu o to, aby
vzali späť podpis pod Istanbulským
dohovorom a oznámili Rade Európy, že
Slovensko sa nehodlá stať zmluvnou
stranou Istanbulského dohovoru. Po
prednáškach ľudia vyšli do ulíc a mod-
litbovým pochodom k štátnym inštitú-
ciám podporili vyhlásenie Slovenského
dohovoru za rodinu. Pochody neprestali
ani nasledujúce týždne a v mestách, kde
sa uskutočnili prednášky sa každý pia-
tok už viac ako tri mesiace stretávajú ľu-
dia a pochodujú s modlitbou pred štátne
inštitúcie a žiadajú späťvzatie podpisu.
K pomoci týraným ženám Istanbulský
dohovor nalepil radikálnu feministickú
ideológiu o tom, že medzi mužmi a žena-
mi prebieha boj o moc a muži si svoje
dominantné nadradené postavenie udr-
žiavajú prostredníctvom násilia. Dohovor
tvrdí, že tieto výnimky sú pravidlo a to
je lož. Drvivá väčšina mužov nepoužíva
voči ženám násilie. Drvivá väčšina mu-
žov nemá dominantné postavenie.

„Istanbulský dohovor pod zásterkou
pomoci týraným ženám zaväzuje štát, aby
robil sociálne inžinierstvo, vstupoval do
rodín a menil úlohy mužov a žien. (čl. 12,

bod 1 ID) Rod je podľa Istanbulského do-
hovoru iba akýsi súbor úloh (rolí), ktoré si
môžeme, ba dokonca štát ich musí meniť.
Rod už vôbec nesúvisí s pohlavím nášho
dieťaťa. To, čo tvorí podstatu muža a jeho
mužnosti, má štát odstrániť, a to, čo je na
žene ženské, tiež. Na všetkých stupňoch
škôl sa majú deti naopak učiť tzv. »neste-
reotypným rodovým roliam«. (čl. 14, ods. 1
ID).“ (Anton Chromík)

„Viac ako 340 odborníkov protestovalo
proti zavádzaniu tzv. »rodového scitlivova-
nia« na školách. Je úplne pochopiteľné, že
ako prví sa vzbúrili proti nevedeckým nez-
myslom Istanbulského dohovoru tí, ktorí
pomáhajú prakticky týraným ženám a ved-
ci. Podpísaný Istanbulský dohovor je pre
nás ako nabitá zbraň pri hlave, pri ktorej
nás ministerstvo presviedčalo, že chce
viesť dialóg o tom, kedy vystrelí. Už sme
zažili, že boli vylučované organizácie, ktoré
prevádzkujú zariadenia pre týrané ženy
z pomoci pre svoj nesúhlas s ideológiou
Istanbulského dohovoru.“ (Pavol Vilček)

„Deti nepotrebujú experimenty o tom, či
sú alebo nie sú chlapci či dievčatá. Nepot-
rebujú si pre seba vyberať »nestereotypné
rodové role« alebo rovno z »ponuky« 71
rodov na facebooku. Potrebujú mať svoje
detstvo a osobný citlivý prístup pri problé-
moch, ktoré zažívajú.“ (Erik Zbiňovský)

Vďaka Istanbulskému dohovoru sa
pozornosť nesústreďuje na skutočnú po-
moc týraným ženám, ale na sociálne
experimenty, že dieťa si môže vybrať
svoj rod. Istanbulský dohovor zaväzuje
náš štát, aby podpora štátu smerovala
na feministickú propagandu, platenie
médií a kampaní. Bohužiaľ o to menej
sa dostane na konkrétnu pomoc obe-
tiam násilia. Pochody Zastavme zlo z Is-
tanbulu budú pokračovať až do času,
kým predstavitelia štátu nevezmú späť
podpis Slovenskej republiky pod Istan-
bulským dohovorom.

Za tím Slovenský dohovor za rodinu
Erik Zbiňovský

http://slovenskydohovorzarodinu.sk (krátené)
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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 14:00

Nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Preblahoslavenej Panny Márie, 
Matky Cirkvi

6:30

Gn 3,9-15.20; Ž 87; Jn 19,25-34 11:30 † Jozef

Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie. 18:00 ¤ Kristína

6:30

Jak 4,1-10; Ž 55; Mk 9,30-37 11:30 † Júlia, Michal, Helena

Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová. 18:00 † Helena, Štefan

Jak 4,13-17; Ž 49; Mk 9,38-40 6:30

11:30 † Imrich, Anna

18:00 † Ladislav, Ján, Štefan, Miroslav

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, 
najvyššieho a večného kňaza

6:30

Jer 31,31-34; Ž 110; Mk 14,22-25    Ty si kňaz 11:30 † Juraj, Anna, Ján

 naveky podľa radu Melchizedechovho. 18:00 † Maroš

6:30

Jak 5,9-12; Ž 103; Mk 10,1-12 11:30 † Mária, Michal

Milostivý a milosrdný je Pán. 18:00 ¤ Jozef, Emília

Sv. Filipa Neriho, kň. 11:00 † Jozefína

Jak 5,13-20; Ž 141; Mk 10,13-16      Moja 

 nech sa vznáša k tebe ako kadidlo.

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Anna, Jozef, Božena

Dt 4,32-34.39-40; Ž 33; Rim 8,14-17; Mt 28,16-20 9:00 ¤ Vladimír s rod.

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Miška

18:00 ¤ Marián

Ne

27.5.

St

23.5.

Najsvätejšej Trojice

Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.

Po

21.5.

Ut

22.5.

Pi

25.5. 

So

26.5. 

Št

24.5.

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je 

nebeské kráľovstvo.
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OZNAMY

1. Zo slávnosti 1. sv. prijímania ZŠ M.
R. Štefánika venovali na kostol 50 €.

2. Zbierka na kresťanské masmédiá
činila v TV 642,30 € a v ZH 17 €.

3. Ďakujeme kapl. Jánovi, katechét-
kam Daniele, Gabike, Monike,
Zuzke, Anite a kantorke Miriam
za celoročnú prípravu prvoprijí-
majúcich detí na prijatie sviatos-
ti zmierenia a Sviatosti oltárnej.

4. Dnešná nedeľa je slávnosťou Zos-
lania Ducha Svätého, čiže Turí-
ce. Slávnosť je apoštolského pô-
vodu. Sv. Pavol píše: „V Efeze zos-
tanem až do Turíc.“ (1 Kor 16, 8).
Je vyvrcholením veľkonočného ob-
dobia 50 dní po Ježišovom zmŕt-
vychvstaní. Kto sa zúčastní na
verejnom recitovaní Veni, Creator –
Príď, Duchu Svätý získa plnomoc-
né odpustky. Po tejto slávnosti sa
modlíme Anjel Pána a nastáva
cezročné obdobie so zelenou li-
turgickou farbou. V nedeľu 27. 5.
je slávnosť Najsvätejšej Trojice.

5. Kongregácia pre Boží kult a discip-
línu sviatostí zaviedla spomienku
Preblahoslavenej Panny Márie,
Matky Cirkvi, ktorá sa bude prvý-
krát sláviť 21. 5. 2018. Vzhľadom
na kolíziu novej spomienky s dote-
raz zaužívaným slávením Sväto-
dušného pondelka v deň záväznej
spomienky je možné vo všeobec-
nosti sláviť aj votívnu omšu, po-
kiaľ je to pastoračne veľmi užitoč-
né. Zdôrazňuje sa úzke prepojenie
medzi Turícami a novozavedenou
spomienkou, a preto by sa skôr
mala dať prednosť tejto novej spo-
mienke na úkor votívnej omše.

6. Slovenský dohovor za rodinu po-
zýva na akciu Zastavme zlo z Is-
tanbulu, ktorá bude v našom kos-
tole dnešnú nedeľu 20. 5. o 15.
hod. Bude to blok prednášok:
Zastavme zlo z Istanbulu - Ing. Mgr.
Marián Kuffa, Dr.h.c., predsta-

27.5.2018 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie L. Fraštiová Z. Domaracká T. Majerská sr. Bernadeta

žalm J. Dibdiak

2. čítanie E. Biž O. Domaracký A. Potocká M. Princíková

prosby E. Šimkovičová Z. Domaracká J. Karniš I. Pribulová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)

vený Inštitútu Krista Veľkňaza; Čo
je horšie ako atómová bomba - JUDr.
Mgr. Anton Chromík, PhD., pred-
seda Aliancie za rodinu; Čo bráni
pomáhať týraným ženám - Ing. Mgr.
PhDr. Pavol Vilček, diecézny ria-
diteľ Spišskej katolíckej charity.
O 17.30 bude beseda s prednáša-
júcimi, o 18. hod. sv. omša s káz-
ňou k téme (o. Marián Kuffa) a po
nej, o 19. hod., sviečkový ružen-
cový pochod k Okresnému súdu.

8. Otec arcibiskup Bernard príde bir-
movancom, ako mladým kresťa-
nom, vyslúžiť sviatosť birmova-
nia v sobotu 26. 5. o 11. hod. do
farského kostola. Spovedanie bir-
movancov bude v piatok od 17.
hod. v kostole. Rodičia a birmovní
rodičia môžu pristúpiť k spovedi
počas týždňa alebo v rovnakom
čase. V tento deň zvyčajná sv. om-
ša ráno o 7. hod. nebude. K našim
birmovancom sa pripoja traja dos-
pelí z farnosti Plechotice.

9. Stretnutie Laického spoločen-
stva Matky Alfonzy Márie bude
v nedeľu 27. 5. o 15. hod. v reko-
lekčnej miestnosti.

10. Vo štvrtok 31. 5. je prikázaný
sviatok Najsvätejšieho Kristovho
tela a krvi, kedy sa v meste us-
kutoční teoforická procesia.

11. Predmanželské náuky pre snú-
bencov budú v sobotu od 9. do 12.
hod. v termínoch 2., 9. a 16. 6.
2018. Prosíme záujemcov, aby sa
prihlásili v kancelárii alebo v sak-
ristii, osobne alebo telefonicky.

12. Pozývame rodičov a deti na 4.
ročník cyklopúte pre rodiny,
ktorá sa uskutoční v sobotu 2. 6.
Trasa cyklopúte: Trebišov – Malé
Ozorovce – Trebišov. Zraz je od
8.30 na farskom dvore, odchod o
9. hod. Ak chcete opekať, doneste
si špekáčiky. Predpokladaný náv-
rat o 17. hod. Povinná výbava:
cyklistická prilba, reflexná vesta
a dobrá nálada.


