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Resp.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
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JEŽIŠ NÁM DNES v evanjeliu
ponúka svoj najväčší dar –
Eucharistiu. Je to Kristov dar

seba samého. Dar jeho prítomnosti.
V tomto dare Ježiš Kristus odov-

zdal Cirkvi stále sprítomňovanie Veľ-
konočného trojdnia – jeho poslednej
večere, umučenia i vzkriesenia. Dô-
ležité je tu slovo sprítomnenie. Nej-
de teda iba o pamiatku. Svätá omša
nie je iba pamiatka Ježišovej obety,
ale jej sprítomnením, stáva sa reál-
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nepozná mieru a táto jeho láska
a obeta je medzi nami stále prítomná,
zanechal nám ju v Eucharistii. Preto
sa Eucharistia nazýva aj sviatosťou
lásky alebo pamiatkou Božej lásky.
Neustále nám pripomína, čo pre nás
Ježiš urobil. Nájdime si preto čas na
sv. omšu alebo na eucharistickú ado-
ráciu, aby sme mohli kontemplovať
jeho obetu, aby sme mohli kontem-
plovať jeho lásku k nám. Nechajme
sa inšpirovať toľkými svätými, ktorí
objavili tento veľký dar a trávili dlhé
hodiny pred Najsvätejšou sviatosťou
alebo pred bohostánkom, pretože
Eucharistiu považovali za základný
zdroj ich posvätenia, za miesto, kde
sa môžu stretnúť so živým Bohom.
Sv. Terézia z Lisieux píše: „Keby ľu-
dia spoznali hodnotu Eucharistie, vstup
do kostola by museli regulovať poli-
cajti.“ ☺   n

EUCHARISTIA -EUCHARISTIA -EUCHARISTIA -EUCHARISTIA -EUCHARISTIA -
PAMIATKA BOZ¡EJ LÁSKY

ne prítomnou. To znamená, že síce
fyzickými nohami kráčame do kos-
tola, ale duchovnými na Kalváriu
a k Ježišovmu prázdnemu hrobu.
Počas premenenia je celé liturgické
spoločenstvo prenesené na Kalváriu
do momentu Ježišovho ukrižovania.
Teda aj my sme tam, aj my stojíme
pod Ježišovým krížom. Eucharistia je
prostriedok, ako ľudia všetkých sto-
ročí môžu mať na tejto obete účasť
rovnako, ako keby tam boli v tej chví-
li prítomní.

Ježiš nám na kríži prejavil lásku,
ktorá je až do krajnosti, lásku, ktorá

Anita Kočišová, katechétka
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ANNY KOLESÁROVEJ

O procese sme sa porozprávali s jeho vi-
cepostulátorom Jurajom Juricom.
– Kedy sa začal proces blahorečenia
Božej služobnice Anny Kolesárovej?
Diecézna fáza tohto procesu sa začala
po súhlasnom stanovisku KBS a nihil
obstat Kongregácie vo februári 2009.
– V čom spočívala a kedy sa zavŕšila
diecézna fáza?
Celý proces má svoje špecifiká a riadi
ho na to určený tribunál. Úlohou die-
céznej fázy bolo vypočuť svedkov príbe-
hu Anky Kolesárovej, pripraviť teologic-
ké a historické hodnotenie udalosti,
opísať, v čom a ako sa prejavuje jej po-
vesť svätosti. Následne bolo potrebné
všetky spisy procesu preložiť do talian-
činy. Diecézna fáza procesu bola ukon-
čená v decembri 2011.
– Aká bola úloha vicepostulátora?
Úloha vicepostulátora bola koordinovať
jednotlivé fázy procesu, kontrolovať do-
držiavanie právnych noriem a posúvať
priebeh procesu, zabezpečovať komuni-
káciu medzi členmi tribunálu, ale aj ga-
rantovať preklad textov do taliančiny.
– Čo bolo v diecéznej fáze najdôle-
žitejšie? Koľko trvala?
Normy diecéznej fázy procesu sú stano-
vené Kongregáciou pre kauzy svätých.
Bolo tak pre platnosť procesu dôležité
garantovať ich dodržiavanie. Jedná sa
o cirkevno-právne náročný proces.

– V čom spočívala Rím-
ska fáza procesu blaho-
rečenia?
Po tom, ako sme v decem-
bri 2011 doručili 12 kíl do-
kumentov procesu do Ríma,

nasledovala príprava tzv. Positia, kde je
v jednom zväzku zhrnutý celý príbeh
Anky Kolesárovej. Tento dokument bol
následne predložený na štúdium exper-
tom Kongregácie pre kauzy svätých.
– Čo nasledovalo po napísaní Pozícia?
Positio bolo preštudované a podrobené
hodnoteniu komisií Kongregácie a jed-
notliví členovia následne hlasovaním
prejavili svoj pozitívny názor na blaho-
rečenie Božej služobnice Anky Kolesá-
rovej. Po pozitívnom hlasovaní kardi-
nálmi vo februári 2018, ktoré bolo úplne
v závere Rímskej fázy procesu, bol Svä-
tým Otcom vydaný dekrét v ktorom po-
voľuje beatifikáciu Božej služobnice.
– V čom tkvie veľkosť tejto novej bla-
hoslavenej?
Jedná sa o príbeh dievčaťa, ktoré aj za
cenu svojho života bránilo svoju čistotu.
Dokázala nájsť v sebe silu, aby jasne po-
vedala nie hriechu. Táto veľká sila bola
výsledkom viery, ktorú prežívala v kaž-
dodennom živote Zemplína. Zároveň je
dôkazom toho, že aj v jednoduchých
ľuďoch mocne pôsobí Božia milosť,
ktorá ich uschopňuje k mučeníctvu.
– Čo očakávate od novej blahoslavenej?
Nová blahoslavená už ukázala svoj od-
kaz. V posledných rokoch k jej hrobu
vo Vysokej nad Uhom putujú oslovení
jej príbehom desaťtisíce mladých ľudí
na tzv. Púte radosti. My očakávame jej
neutíchajúcu ochranu a príhovor za
našu mládež a za každého, kto chce žiť
s čistým srdcom.
– Čo to znamená pre Slovensko a pre
celú Cirkev?
Je to jasným znamením, že dobrý Pán Boh
povoláva k svätosti aj v našej domovine
a v ťažkých chvíľach neopúšťa nikoho, kto
sa k Nemu obracia.    Zdroj: TKKBS

Slovensko bude mať novú blahoslave-
nú. Svätý Otec František schválil
6. 3. 2018 dekrét o mučeníctve Božej
služobníčky Anny Kolesárovej, ktorú
v závere druhej svetovej vojny zastrelil
vojak sovietskej armády. Mladé dievča
radšej zomrelo, aby si zachovalo
nevinnosť.



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 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
Sv. Bernarda, op. uč.

Ez 24,15-24; (Ž) Dt 32,18-19.20.21; Mt 19,16-22 11:30 † Ján, Helena

Opustil si Boha, svojho stvoriteľa. 18:00 † Veronika, Jozef

Sv. Pia X., pp.
Ez 28,1-10; (Ž) Dt 32,26-28.30.35c-36b; Mt 19,23-30 11:30 † Martin, Mária

Zľutuj sa, Pane, nad svojimi služobníkmi. 18:00 † Jozef

Panny Márie Kráľovnej
Ez 34,1-11; Ž 23; Mt 20,1-16 11:30 ¤ Mariana s rod.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 18:00 † Juraj, Mária

Ez 36,23-28; Ž 51; Mt 22,1-14 11:30 † Ján, Mária, Andrej

Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení. 18:00 † Július, Mária

Sv. Bartolomeja, ap.
Zjv 21,9b-14; Ž 145; Jn 1,45-51          Tvoji svätí, 11:30 ¤ Ján

Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva. 18:00 ¤ Margita 70 r.ž.

Ez 43,1-7a; Ž 85; Mt 23,1-12 7:00 ¤ Jana, Tomáš, Marián

Pánova sláva bude prebývať v našej krajine. 18:00 ¤ Michal s rod.

7:10 ranné chvály

7:30 † Július, Mária

Joz 24,1-2a.15-17.18b; Ž 34; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69 9:00 † Vojtech

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Miroslav, Jozef, Anna

Ne
26.8.

St
22.8.

21. nedeľa v Cezročnom období

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
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OZNAMY

1. Bohuznámi darovali na kostol 30 €, zo
sobáša 50 € a cez bankový účet 30 €.

2. Po dlhších prieťahoch sa nám poda-
rilo dokončiť odstavnú plochu pre
bicyklistov, ktorí prichádzajú tri-
krát denne na slávenie Eucharistie.
Celkovo je namontovaných 87 stoja-
nov na bicykle, čo sa nám zdá dosta-
čujúce. Tým sa zväčšila plocha pred
kostolom a rozšíril sa vstupný areál,
čím tento priestor nadobudol gran-
dióznejší charakter, čo viac zodpove-
dá sakrálnosti a historickosti samot-
nej budovy kostola. Stavbu sme fi-
nancovali z vlastných prostriedkov.

3. Púť do hlavného mariánskeho mesta
v Maďarsku do Máriapócsu sa usku-
toční vo štvrtok 23. 8. Ráno o 7.30
hod. odchádza autobus s pútnikmi aj
kňazom, aby si uctili túto patrónku
Uhorska. Máriapócs je významným
pútnickým miestom pre gréckokato-
líkov. V miestnom gréckokatolíckom
chráme (bazilike) sa nachádza kópia
zázračnej ikony, ktorá na konci 17.
storočia slzila. Originál ikony sa
dnes nachádza v Dóme sv. Štefana
vo Viedni. Až do rozpadu Rakúsko-
Uhorska sem prúdilo veľa pútnikov
aj z územia Slovenska. Bazilika je
súčasťou monastiera rádu sv. Bazila
Veľkého. V r. 1915 sem prišli mnísi
– baziliáni z Monastiera Zostúpenia
Svätého Ducha v Krásnom Brode,
ktorý bol zničený počas bojov 1. sve-
tovej vojny.

4. V nedeľu 26. 8. pri príležitosti Dní
mesta Trebišov nebude sv. omša
o 10.30 hod. v kostole, ale na amfi-
teátri v Mestskom parku. Slávenie
Eucharistie sa stane súčasťou týchto
osláv nášho mesta. Prvá známa
písomná zmienka o Trebišove je z r.
1254.

5. Pešia púť na odpustovú slávnosť
Narodenia Panny Márie v Bazilike
minor do Vranova n. Topľou sa us-
kutoční v sobotu 8. 9. 2018. Odchod
od kostola je ráno o 7. hod. Pútnici
nech sa prihlásia v sakristii do
nedele 26. augusta.

26.8.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie K. Fraštiová E. Kassayová Š. Mištanič sr. Bernadeta

žalm J. Babejová

2. čítanie L. Fraštia A. Kassay Z. Lešková M. Princíková

prosby H. Fraňová A. Kassayová V. Leško 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)

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Mgr. Rudolf Hodák a Ing. Miroslava

Širotníková
Ohlasujú sa prvý, druhý a tretíkrát:

Matúš Capík a Jozefína Capíková
Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:

Denis Štefanko a Nikola Tančáková
Ohlasujú sa prvýkrát:

Milan Kovaľ a Ing. Dominika Siváková
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto

by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

6. V Košiciach sa už začalo s výstavbou
hlavného oltára uprostred štadióna
Lokomotívy pre slávnosť blaho-
rečenia Anny Kolesárovej. Brány
štadióna sa 1. 9. otvoria už o 6. hod.
ráno, aby sa na slávnosť mohli dos-
tať aj tí, ktorí nie sú zaregistrovaní.
Na ploche ihriska budú vytvorené
jednotlivé sektory pre účastníkov.
Zapĺňanie sektorov budú usmerňo-
vať dobrovoľníci. Pre motoristov sú
pripravené záchytné parkoviská pri
OC TESCO a OBI (zo smeru od Pre-
šova) a  pri OC OPTIMA (od Rožňa-
vy), lebo doprava v meste a okolo
štadióna bude obmedzená. Zo zá-
chytných parkovísk bude zdarma
premávať kyvadlová doprava priamo
pred štadión. Pre veľký počet regis-
trovaných účastníkov treba prísť na
štadión aspoň hodinu pred slávnos-
ťou, čiže do 9. hod., aby sa každý
dostal včas na určené miesto. Pre
imobilných pútnikov na invalidnom
vozíku s preukazom ZŤP s ich sprie-
vodnou osobou bude v areáli šta-
dióna vyhradená osobitná zóna so
vstupom z Kavečianskej cesty. Oso-
bitná zóna je aj pre nepočujúcich
a slabozrakých.

7. Naša farnosť pôjde na slávnosť
blahorečenia do Košíc dvoma auto-
busmi. Autobusy budú pristavené
v sobotu 1. 9. ráno o 5.30 hod. pred
kostolom.


