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29. júla 2018
17. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás.

U

ELIZEUS POVEDAL: „Daj to ľu-
ďom jesť. Lebo toto hovorí Pán:
»Najedia sa a ešte zvýši.«“ A tak

im to predložil. I najedli sa a ešte
zvýšilo, ako povedal Pán. Prorok záz-
račným spôsobom nasýtil sto chla-
pov. Kristus nasýtil päťtisícový zás-
tup, ktorý si posadal na trávu a čakal
na chlieb, ktorý symbolizoval jeho
zázračný pôvod, chlieb z neba. Zás-
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to div? Ježiš robí ten istý zázrak len
v malom. Tento Ježišov čin upútal naše
oči a núti nás pozdvihnúť myseľ. Tento
zázrak, uskutočnený pred našimi očami,
núti našu myseľ obdivovať cez viditeľný
čin neviditeľného Boha a v čistote srdca
túžiť po stretnutí s ním.“

Pozerajme na všetky divy prírody
očami viery, alebo až Božími očami.
Len vtedy pochopíme, že všetko, čo
sa pred nami ukazuje ako bežné
a normálne, v sebe ukrýva tajomstvo
Božej činnosti. Aj nás Boh živí každý
deň zázračným spôsobom a ešte sa
nám zvyšuje.      n

SÝTI ZÁSTUPYZÁSTUPYZÁSTUPYZÁSTUPYZÁSTUPY
tupy žasli nad Ježišovou mocou.
Niektorí sa chceli iba nasýtiť, iní
chceli vidieť zázrak, boli zvedaví. Sv.
Augustín o zázrakoch tvrdí, že tie,
ktoré urobil Ježiš, sú Božie skutky,
činy, ktoré majú učiť našu myseľ
pozdvihnúť nad viditeľné veci, aby
bola schopná chápať Božie veci aj
samotného Boha.

Ján Chryzostom kardinál Korec
nám podáva svoju reflexiu nad da-
ným textom v týchto slovách: „Živiť
všetky bytosti na zemi, to je omnoho
väčšia vec než nasýtiť zástupy. A kto
živí všetky bytosti sveta už tisíce a de-
saťtisíce a milióny rokov, ak nie ten,
ktorý dáva vyrásť z niekoľkých zŕn
prebohatú úrodu obila a plodín? Nie je

Jozef Gnip, dekan

SVÄTICA TÝZ¡DÒA
30. JÚL – BLAHOSLABLAHOSLABLAHOSLABLAHOSLABLAHOSLAVENÁ ZDENKAVENÁ ZDENKAVENÁ ZDENKAVENÁ ZDENKAVENÁ ZDENKA
SCHELINGOSCHELINGOSCHELINGOSCHELINGOSCHELINGOVVVVVÁÁÁÁÁ, PN. MÈ. (1916-1955)

Za blahoslavenú ju vyhlásil na sviatok
Povýšenia sv. Kríža 14. septembra

2003 v Bratislave–Petržalke pri svojej
tretej pastoračnej návšteve Slovenska

Svätý Otec Ján Pavol II. Sestra Zdenka
je prvou blahoslavenou ženou v našich

novodobých dejinách. V kalendári si ju
pripomíname 31. júla. Keďže vtedy sa

slávi aj povinná spomienka na sv.
Ignáca z Loyoly, na Slovensku slávime
spomienku na bl. Zdenku Schelingovú

o deň skôr, t.j. 30. júla.

SESTRA ZDENKA z Kongregácie
milosrdných sestier Svätého krí-
ža, rodným menom Cecília Sche-

lingová, sa narodila 24. decembra 1916
v Krivej na Orave. V r. 1922-1930 Cecí-
lia navštevovala 8-ročnú ľudovú školu
v rodnej dedine. 6. júla 1931 nastúpila
ako kandidátka do Kongregácie milosrd-
ných sestier Svätého kríža v Podunaj-
ských Biskupiciach. Tam po rokoch
formácie zložila 30. 1. 1937 prvé rehoľ-
né sľuby. Následne začala pracovať na
internom oddelení na röntgene v Štát-
nej nemocnici v Bratislave. V r. 1941-
1942 pracovala ako ošetrovateľka v Kraj-
skej nemocnici v Humennom. Od 1942
do 29. 2. 1952 pracovala v Štátnej ne-
mocnici v Bratislave na Miczkiewiczovej
ulici ako laborantka. V tom čase, 28. 1.
1943, zložila svoje večné sľuby.

Po politickej zmene v r. 1948 Komu-
nistická strana v Československu začala
otvorené prenasledovanie cirkvi. Mnohí
veriaci boli diskriminovaní pre svoju
vieru, biskupi a kňazi prenasledovaní
a väznení, rehoľné kongregácie zlikvi-
dované a ich členovia poslaní na núte-
né práce. Sestra Zdenka si uvedomo-
vala potrebu brániť Cirkev. Odhodlala
sa k odvážnym skutkom, a tak podľa

svojho poznania, síl
a možností vyjadrila svoj
odpor voči nespravodli-
vému násiliu. Jej pos-
toje vyjadrovali vnútor-
nú ochotu priniesť aj
veľké obety pre trpiacu
Cirkev. Dvakrát sa po-
dieľala na príprave úte-

ku väznených katolíckych kňazov.
Ráno 29. 2. 1952 štátna bezpečnosť

zatkla sestru Zdenku. Držali ju vo vy-
šetrovacej väzbe v Justičnom paláci
v Bratislave a tam podrobili vyšetrova-
niu, ktoré bolo spojené s bezohľadným
mučením. 17. 6. 1952 bola odsúdená za
údajnú velezradu na 12 rokov straty
slobody. Od svojho zatknutia až do pos-
ledných chvíľ svojho pozemského života
znášala všetky utrpenia s hrdinskou tr-
pezlivosťou, s vedomou ochotou i zom-
rieť pre Pána Boha a pre dobro Cirkvi
a bez akejkoľvek nenávisti voči tým,
ktorí jej ubližovali. Takto sestra Zdenka
zažiarila ako vzor vernosti a odpustenia.
Ubitá skoro až k smrti vyriekla: „Odpus-
tenie je najväčšia vec v živote.“

Väznená bola v Rimavskej Sobote,
Pardubiciach, Brne, vo väzenskej ne-
mocnici v Prahe na Pankráci. Z Prahy
bola sestra Zdenka 16. 4. 1955 ako ťaž-
ko chorá prepustená z väzenia a prijatá
do nemocničného ošetrenia v Trnave.

Zomrela zaopatrená sviatosťami 31.
7. 1955 o 7.45 hod. v trnavskej nemoc-
nici na onkologickom oddelení. Dožila
sa necelých 39 rokov. 2. 8. 1955 boli jej
telesné pozostatky uložené na Starom
cintoríne v Trnave.

Krajský súd v Bratislave dňa 6. 4.
1970 oslobodil sestru Zdenku-Cecíliu
Schelingovú od žaloby pre trestný čin
velezrady a 18. 11. 1970 Najvyšší súd
SSR zrušil rozsudok v celom rozsahu,
a tým ju úplne rehabilitoval. V r. 1979
zrušili Starý cintorín v Trnave a sestra
Zdenka bola prevezená na cintorín do
Podunajských Biskupíc.    pripr. – pu –



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
Bl. Zdenky Schelingovej, pn. mč. 6:30

Jer 13,1-11; (Ž) Dt 32,18-19.20.21; Mt 13,31-35 

Opustil si Boha, svojho stvoriteľa.

Sv. Ignáca z Loyoly, kň. 6:30
Jer 14,17-22; Ž 79; Mt 13,36-43

Pre slávu svojho mena pomôž nám, Bože. 18:00 † Emília

Sv.Alfonza Márie de’Liguori, bs.uč.

Jer 15,10.16-21; Ž 59; Mt 13,44-46 11:30 † Jozefa

Bože, ty si mi útočišťom v deň súženia. 18:00 ¤ Anna

Jer 18,1-6; Ž 146; Mt 13,47-53

11:30 † Ivan

18:00 ¤ Ján

Jer 26,1-9; Ž 69; Mt 13,54-58 11:30 † Karolína, Vasiľ

Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. 18:00 † Štefan

Sv. Jána Márie Vianneya, kň. 7:00 † zosnulí členovia RB

Jer 26,11-16.24; Ž 69; Mt 14,1-12

V tomto čase milosti vyslyš ma, Pane.

7:10 ranné chvály

7:30 † Július

Ex 16,2-4.12-15; Ž 78; Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35 9:00 ¤ Dušan, Anna 70 r.ž.

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Helena a Rudolf 40 r.spol.ž.

18:00
† Zuzana, Michal, Pavol, sr. 

Cilínia, sr. Leonilla

18:00
¤ Janka, Margita, Marika, 

Monika

Ne
5.8.

St
1.8.

18. nedeľa v Cezročnom období

Pane, daj nám chlieb z neba!

Po
30.7.

Ut
31.7.

Pi
3.8. 

So
4.8. 

Št
2.8.

Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána, 

svojho Boha.
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OZNAMY

1. Bohuznámi darovali na kostol 50 €
z krstu a 30 €  cez bankový účet.
Ružencové bratstvo podporilo tábor
Škriatok sumou 100 €.

2. V súvislosti so slávnosťou blahoreče-
nia Božej služobnice Anky Kolesá-
rovej sa arcibiskup Mons. Bernard
Bober obracia na všetky farnosti v ar-
cidiecéze o finančnú pomoc na zabez-
pečenie podujatia, ktoré má nadná-
rodný charakter a v našej histórii
nemá obdobu. Zbierka na tento účel
je dnešnú nedeľu 29. 7. vo všetkých
kostoloch a kaplnkách našej arci-
diecézy.

3. 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.

4. Od 1. 8. nebudú ranné sv. omše
o 6.30 hod., ale budú poludňajšie sv.
omše o 11.30 hod.

5. V spolupráci s CK Mária organizu-
jeme púť „Kyjevská Rus – pútnická
Ukrajina“ do Kyjeva, Ľvova, Mukače-
va a Užhorodu v termíne 16.–21. 8.
Cena 258 € +12 € poistenie. Program
je na našej webovej stránke. Prihláse-
ných je 26 pútnikov. Stretnutie pút-
nikov s peniazmi a cestovnými pasmi
bude 3. 8. po omši o 19. hod.

6. Detského tábora Škriatok na Hatfe
vo Viničkách sa zúčastnilo 64 detí
spolu s 15 animátormi, lekárom
a kaplánom. Ďakujeme sponzorom za
finančnú a duchovnú podporu.
Zvlášť ďakujeme animátorom, že už
v tomto veku si zodpovedne počínajú
pri zabezpečení aktivít farského spo-
ločenstva.

5.8.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie B. Lešová E. Hovancová A. Potocká sr. Alojzia

žalm P. Sopková

2. čítanie P. Urban V. Birová J. Karniš M. Vargová

prosby T. Tink O. Ižová T. Majerská 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)

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Marián Rokyta a Zuzana Naďová

Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:
Rudolf Ranič a Dominika Malynczáková

Olivier Pracros a Andrea Girmanová
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.

I. Na bicykli za život. 21. ročník
cyklistickej akcie sa uskutoční od
13. do 26. augusta 2018 na trase
z Prešova do Viedne. Akcia spája
cyklistiku s modlitbovými pochodmi
k potratovým centrám. V tomto roku
sa prvýkrát sústredíme aj na centrá
umelého oplodnenia, kde sú ničené
veľké počty nenarodených detí. Na
výveske si všimnite trasu a tiež zák-
ladné informácie pre tých, ktorí sa
chcú pridať k cyklistom – či už na
celú trasu, alebo na vybraný úsek.

II. Víkendová oáza pre bezdetné páry je
určená pre manželské páry, ktoré
trvale alebo dlhodobo nemôžu počať
a hľadajú nové podnety pre špecific-
ké okolnosti svojho manželstva.
Téma: Tým, čo milujú Boha, všetko
slúži na dobré (Rim 8, 28). Víkendovka
sa uskutoční v Penzióne Augusti-
neum v Bardejovských Kúpeľoch od
28. do 30. septembra 2018. Cena pre
manželský pár je 120 €. Podrobnejšie
informácie dostanete cez e-mail:

vikend.manzelia@gmail.com
III. Ráchelina vinica je duchovno-tera-

peutický víkend pre žijúce obete
umelého potratu (rodič, príbuzný,
zdravotník...), ktoré často trpia tzv.
popotratovým syndrómom. Je vhodný
aj pre ľudí zranených spontánnym
potratom. Program vedie špeciálne
vyškolený tím vrátane kňaza a psy-
chológa. Uskutoční sa od 26. do 28.
októbra 2018 v Žilinskom kraji. Pri-
hlasovanie a bližšie informácie:
  rachel@rodinabb.sk; 0911 911 794

VÝBER Z AKTIVÍT ARCIDIE-
CÉZY NA OCHRANU Z¡IVOTA

Všeobecný: Aby závažné ekonomické
a politické rozhodnutia slúžili na
ochranu rodiny ako pokladu ľudské-
ho spoločenstva.
Úmysel KBS: Nech je prázdninový
a dovolenkový oddych spojený aj
s obnovou ducha v našom národe.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA AUGUST


