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1. júla 2018
Návšteva Panny Márie
Odpustová slávnosť

Resp.: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.

U

BOŽIE SLOVO DNEŠNEJ odpus-
tovej nedele zobrazuje jedinečné
stretnutie dvoch veľkých žien.

Panna Mária po tom ako sa dozvedela, že
počala z Ducha Svätého a že má porodiť
Spasiteľa pre tento svet, prichádza
k svojej tete Alžbete, ktorá vo svojom
lone nosila Jána Krstiteľa. Panna Mária
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Dovoľme Pánovi, aby si aj nás použil
neobyčajným spôsobom na svoje dielo.

Nemusí to
nutne zname-
nať, že by sme
mali ísť evan-
jelizovať celé
zástupy ľudí,
ale tak ako
Mária v jed-
n o d u c h o s t i
skúsme vidieť
konkrétneho
človeka, ktorý
práve teraz po-
trebuje našu
pomoc.

Premýšľajme, koho môžeme na túto
Pánovu výzvu navštíviť. Možno niekoho
zo svojich príbuzných, možno opus-
teného suseda, možno priateľa, s ktorým
sme sa už dlho nevideli, kohokoľvek.

Buďme si navzájom darom jeden pre
druhého. Skúsme byť ešte viac vnímaví
na svoje okolie. Túžme po Božej prítom-
nosti a zároveň prejavujme úctu každému
okolo nás, aby sme podľa vzoru našej
Nebeskej Matky takýmto spôsobom pri-
nášali Krista iným ľuďom.

Nech odpustová slávnosť v našom chrá-
me, ale aj spoločné stretnutie na farskom
dni utužuje vzájomné vzťahy medzi nami,
aby sme neboli len formálnym farským
spoločenstvom, ale predovšetkým jednou
farskou rodinou, v ktorej stredobodom
a najväčším vzorom je Ježiš Kristus so
svojou a našou mamou Máriou.      n

prichádza preto, aby Alžbetu potešila,
aby ju povzbudila, avšak prichádza pre-
dovšetkým preto, aby jej ako prvej pri-
niesla Krista.

A na  túto návštevu Panny Márie Alž-
beta zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná
si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho
života. Čím som si zaslúžila, že matka
môjho Pána prichádza ku mne?“

Toto stretnutie v nás kresťanoch má
vzbudiť snahu, aby sme aj my nemali
problém v dnešných časoch ostatným
ľuďom prinášať Krista. Každý človek
mladý či starý, zdravý či chorý, obľúbený
alebo nesympatický je totiž stvorený k to-
mu, aby sa stal príbytkom Boha. A mož-
no sme to práve my, ktorí mu ho máme
priniesť. Kto iný, ak nie my kresťania?
Mária prináša svojej tete Alžbete radosť,
láskavé objatie, konkrétnu pomoc.
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Ján Kovaľ, kaplán
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„Boh je duch a tí, čo sa
mu klaňajú, musia sa
mu klaňať v Duchu
a pravde“    (Jn 4, 24).

STRETNUTIE JEŽIŠA s nežidov-
skou ženou pri Jakubovej stud-
ni v Jánovom evanjeliu (Jn 4, 4-

42) nám umožňuje jasnejšie poznať,
čo znamená identita daná Bohom a ako
sa uvoľňuje. Zvyčajne sa nezamýšľame
nad tým, čo sami považujeme za
svoju identitu: čo nám bolo vštepené
rodičmi, učiteľmi, priateľmi a „pomoc-
níkmi“, čo je v nás zranené výchovou
a čo sme sami podnikli, aby sme tieto
často bolestné zranenia ochránili pred
ďalšími zásahmi. Naša obranná reakcia
je značná. Avšak naša pravá identita
sa neuvoľňuje nejakými metódami

zvonku, trebárs predstavami, akými
by sme mali byť a ako by nás iní mali
k tomu bytiu priviesť, ale naša iden-
tita sa prejavuje len oslobodením Bo-
žieho ducha v nás. Toto oslobodenie
je nemysliteľné bez Božej lásky práve
ku všetkému, čo je slabé, nezdravé a
neusporiadané. Táto láska tiahla Boha
k tomu, aby za nás dal svoj život. Chcel
sa vzdať svojho božského bytia a stať
sa jedným z nás. Chcel sa pre nás
urobiť otrokom. Chcel sa vzdať akej-
koľvek osobnej slobody a byť posluš-
ným až na smrť na kríži. (Flp 2, 8)

Málokde je toto Božie poníženie
také jasné ako pri stretnutí so Sama-
ritánkou. Ježišova pokora je odvážna.
Unavený putovaním posadí sa za pra-
vého poludnia na okraj studne a prosí
nejakú ženu, ktorej povesť všetci poz-
najú, o dúšok vody. Toto gesto je zo
strany židovského muža natoľko ne-
zvyčajné, že sama žena sa tomu diví:
„Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo

mňa, Samaritánky?“ (Jn 4, 9) Evanjelis-
ta to komentuje: „Židia sa totiž so Sa-
maritánmi nestýkajú.“ Keď Ježiš prosí
ženu, aby pre neho načerpala z hĺbky
studne, nechce nič iného, než aby sa
ponorila do hĺbky svojho bytia a v se-
be samej sa stretla s onými prúdmi
živej vody, ktoré sú v Jánovom evan-
jeliu väčšinou symbolom Ducha Svä-
tého. Augustín k tomu hovorí: „Hľadal
jej vieru.“ Dalo by sa to preložiť aj:
„Žobral o jej vieru.“ Ježiš chcel svojím
naliehavým žobraním pomôcť otvoriť
žene cestu k onomu Deus interior,
ktorý je hlboko v nej prítomný, dôve-
rujúci a milujúci všetko, čo až doteraz
zakúsila zvonku.

Svojou odvážnou pokorou z nej Je-
žiš dáva spadnúť všetko, čo doteraz
považovala za svoju identitu, snáď za
svoj definitívny osud. Odhaľuje jej, že
sa môže zrieknuť všetkého, čo dote-
raz považovala za platné. Napomáha
jej k jej vlastnej identite a dôstojnosti.
Nesie túto dôstojnosť sama v sebe.
Ježiš nechce nič iné, než aby tento
dar vedome prijala. Preto najprv on
prijíma od nej. Preto najprv on vsádza
na ňu. Preto sa najprv robí závislý od
nej. Až potom, čo sa jej odovzdá,
môže jej povedať: „Ale kto sa napije z
vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť
naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa
v ňom prameňom vody prúdiacej do
večného života.“ (Jn 4, 14) Ježiš nechce
túto ženu urobiť závislou od seba, ani
od svojej božskej moci. Ježiš pre ňu
chce byť len prítomnosťou, aby celý
priestor v nej uvoľnil pre Otca.
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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 14:00

Nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Návšteva Panny Márie 6:30

Sof 3,14-18; (Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6; Lk 1,39-56 11:30 ¤ Mária, Lenka

Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je 

Svätý, Boh.
18:00 † Radko

Sv. Tomáša, ap. 6:30
Ef 2,19-22; Ž 117; Jn 20,24-29 11:30 † Pavol

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 18:00 ¤ Ladislav 50 r.ž.

Am 5,14-15.21-24; Ž 50; Mt 8,28-34 6:30

11:30
18:00 † Mária

7:30
9:00 † Anna

Sir 44,1.4-7.11-15; Ž117; Ef 4,1-7.11-13; Mt 28,16-20 10:30 ¤ pro populo

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 18:00 † nenarodené deti

Am 8,4-6.9-12; Ž 119; Mt 9,9-13 6:30
11:30 † Ivan

18:00 ¤ Anna, Anna, Ingeborg

Am 9,11-15; Ž 85; Mt 9,14-17      Pán, Boh, 7:00 ¤ členovia Ruž. bratstva

ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. 18:00 ¤ Oliver

7:10 ranné chvály

7:30 † Július

Ez 2,2-5; Ž 123; 2 Kor 12,7b-10; Mk 6,1-6 9:00 † Marián, Viola

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Darina s rod.

Ne
8.7.

St
4.7.

14. nedeľa v Cezročnom období

Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje 

nad nami.

Po
2.7.

Ut
3.7.

Pi
6.7. 

So
7.7. 

Št
5.7.

Kto kráča bez úhony, tomu ukážem 

Božiu spásu.

Svätých Cyrila a Metoda, 
slovanských vierozvestov

Nielen z chleba žije človek, ale z každého 

slova, ktoré vychádza z Božích úst.
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OZNAMY

1. Dnešnú nedeľu 1. 7. je zbierka na
dobročinné diela Sv. Otca.

2. Práce na odstavnej ploche pre bicyk-
le sú pozastavené, lebo došlo k zme-
ne projektu, čo musí odobriť prísluš-
ný úrad mesta.

3. Od 25. 5. platí nový zákon o ochrane
osobných údajov v súlade s Nariade-
ním EÚ (GDPR). Platí aj pre Rímsko-
katolícku cirkev. Všetky podmienky
ochrany osobných údajov sú uverej-
nené na webovej stránke farnosti.

4. Ďakujeme všetkým, ktorí finančne
podporili výlet pre deti a mládež do
AquaCity Poprad. Suma činila 450 €
a ružencové bratstvo venovalo 100 €.
Pán Boh zaplať!

5. Prímestský tábor pre deti vo far-
nosti bude od 2. do 6. 7. Denný prog-
ram je pripravený od 8. do 16. h.

6. V nedeľu 1. 7. budú animátori ponú-
kať perníčky za 1 € na podporu tábo-
ra Škriatok. Ďalšia možnosť pre
sponzorov bude 8. 7. V kostole bude
škatuľka na milodary. Potrebujeme
pokryť náklady pre 15 animátorov.

7. Odpustová slávnosť Návštevy Pan-
ny Márie vo farskom kostole bude
v nedeľu 1. 7. Kazateľom a celebran-
tom slávnosti bude Mgr. Peter Novák.
Večerná sv. omša o 18. hod. z organi-
začných dôvodov nebude. V ponde-
lok 2. 7. o 11.30 hod. prídu sláviť
Eucharistiu kňazi rodáci.

8. Po liturgickej oslave v nedeľu 1. 7.
popoludní o 17. hod. začne farská
spoločenská slávnosť – Farský deň,
ktorého zmyslom je zdieľať spoločen-
stvo v rámci našej farnosti. Pripravili
sme občerstvenie: kofolu, pivo, guľáš
a prosíme o zákusky a sladkosti.
Nebude chýbať ani zábavný program.

9. Vo štvrtok 5. 7. je slávnosť slovan-
ských vierozvestov sv. Cyrila a Me-
toda. Sv. omše budú ako v nedeľu.

10. Na prvý piatok 6. 7. navštívime
chorých a starých.

11. Fatimskú sobotu v Obišovciach
organizuje dňa 7. 7. dekanát Trebi-
šov spolu s dekanátom Košice-Juh,
Humenné a Stropkov. Prosíme účas-

8.7.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Čierna Z. Domaracká M. Kobzošová P. Balogová

žalm J. Dibdiak

2. čítanie T. Tink O. Domaracký E. Capová sr. Bernadeta

prosby B. Lešová Z. Domaracká A. Vaľová H. Fraňová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

tníkov, aby sa do 1. 7. prihlásili na
autobus. Autobus s prihlásenými
účastníkmi odchádza ráno o 7.30 h.

12. V nedeľu 8. 7. je odpustová slávnosť
Návštevy P. Márie v Levoči.

13. V sobotu 21. 7. o 15. hod. odchádza
autobus s pútnikmi na odpustovú
slávnosť Karmelskej P. Márie do Ga-
boltova. Nahláste sa v sakristii do
15. 7. Poplatok je 12 €. Kontakt:
0903 268 667 Fraňová.

14. Počas júla bude farský kostol otvo-
rený pre turistov od 13. do 15. h.
aj s odborným výkladom a výstavou
„Historické kalichy, cibóriá a mon-
štrancie“.

15. V spolupráci s CK Mária organizu-
jeme púť „Kyjevská Rus – pútnická
Ukrajina“ do Kyjeva, Ľvova, Mukače-
va a Užhorodu v termíne 16.–21. 8.
Sprievodkyňou je Mgr. Ing. Mária Ru-
žičková. Cena 258 € zahŕňa dopravu,
sprievodcu, kňaza, 5x nocľah, 5x ra-
ňajky. Program je na našej webovej
stránke.

16. Záujemcovia o účasť na slávnosti
beatifikácie bl. Anny Kolesárovej
dňa 1. 9. nech sa nahlásia do 29. 7.
v sakristii. Farnostiam budú potom
pridelené lístky na sedenie.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa druhýkrát:
Peter Kočiš a Katarína Magyarová

Ohlasujú sa tretíkrát:
Ing. Marek Dragula a Ing. Terézia Jurigová

Jozef Čanda a Lucia Tomčíková
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.

Evanjelizačný: Aby kňazi, ktorí s ná-
mahou a v samote pastoračne pôso-
bia, pociťovali neustálu pomoc a pod-
poru Pána a spoločenstva.
Úmysel KBS: Nech sa oslavy de-
dičstva otcov našej viery, sv. Cyrila
a Metoda, prejavia v živote národa.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA JÚL


