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2. septembra 2018
22. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?

U

EVANJELISTA MAREK nás túto
nedeľu privádza k brehom Gene-
zaretského jazera do Kafarnauma,

kde za Ježišom prišli zákonníci a farize-
ji, aby mu protirečili. Chceli nájsť na
ňom nejakú chybu, chceli znížiť jeho
vážnosť. Preto začali otázkou: „Prečo jeho
učeníci nezachovávajú podanie predkov
a jedia chlieb neumytými rukami?“ Ježiš
na tento útok svojich protivníkov adek-
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dzajú zo srdca? Pravá nábožnosť je
v starostlivom očisťovaní srdca, v stá-
lom oslobodzovaní svojho vnútra od to-
ho, čo nie je v súlade s Božou vôľou.
Kde ide o mravné znečistenie človeka,
tam je rozhodujúce srdce. Čo vchádza
zvonku, to nemôže človeka duchovne
znečistiť. Čo vstupuje do nás cez zmys-
ly, môže byť len príležitosťou k hriechu.
Isté je, že si správne počíname, ak sa
vyhýbame všetkému silnému, čo nás
robí slabými a všetkému vábivému, čo
nás robí zlými.

Benedikt XVI. k tomu uvádza: „V 7.
kapitole Markovho evanjelia čítame o Ježi-
šovej konfrontácii s chápaním čistoty do-
sahovanej prostredníctvom obradných
úkonov. ...u Marka sme svedkami radikál-
neho obratu, ktorý do chápania čistoty
pred Bohom vniesol Ježiš. Očistenie nepri-
chádza z rituálnych úkonov. Javiskom čis-
toty alebo nečistoty je ľudské srdce a čis-
tota človeka závisí od stavu jeho srdca.“

Prosme Boha o silu, aby sme sa
skrze jeho Slovo snažili o výchovu svoj-
ho srdca.   n

vátne reaguje. Obvinil ich, že už neve-
dia, čo je hlavné a čo vedľajšie, že pre
zachovávanie dodatkov k Zákonu, ktoré
oni nazývajú podaním predkov, nemajú
kedy zachovávať sám Zákon. Boh nepo-
žadoval obradné umývanie nádob od
bežných ľudí. Prečo teda túto povinnosť
rozširujú pod hrozbou trestu na každú
domácnosť a každého jednotlivca?
Množstvo ich predpisov plodí nábožen-
skú povrchnosť a prorok musí potom
napísať, že ľud, ktorý vedú, ctí si Boha
len perami, ale jeho srdce je pritom ďa-
leko (Iz 29, 13). Totiž, všetko uctievanie
je márne, ak v tom nie je láska z celého
srdca.

Čím sú naše modlitbové slová a aké-
koľvek náboženské úkony, ak nevychá-
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Beáta Šimková, katechétka

PÚT¡ NANANANANA UKRAJINU

16.AUGUSTA SME sa vydali na
farskú púť k východným
susedom na Ukrajinu. Eu-

charistiu sme hneď slávili v Storožnici,
kde pôsobí slovenský kňaz prof. Anton
Konečný a predtým tam pôsobil aj kňaz
ThLic. Rastislav Dvorový.

Nasledovala prehliadka Užhorodu.
V centre sa nachádza gréckokatolícky
chrám Povýšenia svätého kríža. Vedľa
stojí sídlo eparchu Mukačevskej grécko-
katolíckej eparchie Mons. Milana Šáši-
ka. Užhorod bol až do začiatku 20. stor.
obývaný veľkým množstvom rímskych

V nedeľu sme cestovali do Kyjeva.
Roku 988 prijal kyjevský veľkoknieža
Vladimír I. kresťanstvo, ktoré sa odtiaľ
šírilo medzi všetkých východných Slova-
nov. Mesto sme začali vizitovať v ponde-
lok Kyjevsko-pečerskou lavrou, ktorú
tvorí pravoslávny monastiersky komp-
lex. Je zasvätená Zosnutiu presvätej Bo-
horodičky. Patrí medzi komplexy chráne-
né UNESCOM.

Po obede sme navštívili Chrám sv.
Sofie. Je to bývalý katedrálny chrám
Kyjevskej metropolie. Chrám patrí pravo-
slávnej cirkvi. Kostol rímskokatolícky
sme nenašli, lebo Kyjev je religiózne
pravoslávne mesto. Záver púte v Kyjeve
patril internacionálne známemu Námes-
tiu slobody Majdánu.  V utorok 21. 8. sme
sa ráno o 9. hod. vydali do Trebišova.

 Ukrajina sa ekonomicky vzmáha.
Hoci v meste je všetko ako v Európe, vi-
diek je zaostalý, agrárny. Cesty sú na
prekvapenie celkom dobré. Z nábožen-
ského aspektu vidieť viac symbolov a re-
liktov na verejnosti (hoci pravoslávnych)
ako u nás, čo naznačuje väčší zmysel
pre posvätno u obyvateľov. Mentalita je
odlišná, poznačená zmýšľaním komunis-
tickou érou a krutovládou počas hlado-
moru a prenasledovaní katolíckej cirkvi.
Počasie, atmosféra, sprievodkyňa boli na
úrovni. Služby a mentalita sú však ukra-
jinské nie európske. Pravdu má napr.
verejná autorita a nie človek vo svojom
svedomí. Obilnica Európy si zaslúži
našu pozornosť, aby sme jej poskytli du-
chovnú a materiálnu pomoc.

Jozef Gnip, dekan

katolíkov prevažne maďarskej národnos-
ti. Majú tam kostol sv. Juraja. V piatok
sme si prezreli novovybudovaný pravo-
slávny chrám Nanebovzatia Panny Márie
a presunuli sme sa do Mukačeva, kde
sídli rímskokatolícky biskup Mons. An-
ton Majnek. V jeho katedrálnom chráme
sv. Martina sme slávili Eucharistiu.
Nasledovala púť ku gréckokatolíckemu
chrámu Nanebovzatia Panny Márie.
Hneď vedľa stojí aj pravoslávny chrám.

Presun do miliónového Ľvova sa rea-
lizoval v sobotu ráno. Od novembra 1918
do septembra 1939 patrilo do Poľska.
Historické centrum mesta patrí do Sve-
tového dedičstva UNESCO. Veľká časť
obyvateľov sa hlási k Ukrajinskej grécko-
katolíckej cirkvi (zjednotenej s Rímom,
uniati). V meste Ľvov sa nachádza veľké
množstvo chrámov cirkví rôznych viero-
vyznaní. Až do vysídlenia Poliakov po 2.
svetovej vojne tu existovalo mnoho rím-
skokatolíckych chrámov. Dnes je z nich
iba málo v rukách rímskych katolíkov.
Navštívili sme chrámy – Katedrálu sv.
Juraja (gréckokatolícka), Dominikánsky
kostol, dnes Chrám svätej Eucharistie
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, Ka-
tedrálu Nanebovzatia Najsvätejšej Panny
Márie (rímskokatolícka), Cerkev svätých
Oľgy a Alžbety (predtým Kostol sv. Alžbe-
ty), Kostol sv. Márie Magdalény.



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
Sv. Gregora Veľkého, pp. uč. 6:30

1 Kor 2,1-5ô Ž 119; Lk 4,16-30 11:30 † Ján

Pane, tvoj zákon veľmi milujem. 18:00 † Marcel 2x, Alžbeta, Štefan

1 Kor 2,10b-16; Ž 145; Lk 4,31-37 6:30

11:30 † Jozef, Mária, Andrej, Ján

18:00 † Michal

1 Kor 3,1-9; Ž 33; Lk 4,38-44 6:30
11:30 † Štefan

18:00 ¤ rod.Murnikova, Šlezakova

6:30
1 Kor 3,18-23; Ž 24; Lk 5,1-11 11:30 † Ján, Verona, Andrej

Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa. 18:00 ¤ Janka 45 r.ž.

Svätých troch košických mučeníkov – 
Marka Križina, Melichara Grodzieckého 
a Štefana Pongrácza, kň.mč.

6:30

1 Kor 4,1-5; Ž 37; Lk 5,33-39 11:30 ¤ Irena s rod.

Spása spravodlivých prichádza od Pána. 18:00 † Mária

Narodenie Panny Márie 7:00 † Alžbeta, Andrej

Mich 5,1-4a; Ž 13; Mt 1,1-16.18-23 

Duša mi jasá v mojom Bohu. 18:00 ¤ pútnici do Gaboltova

7:10 ranné chvály

7:30 † Mária

Iz 35,4-7b; Ž 146; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37 9:00 † Anna, Juraj, Pavol, Ján

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Andrej, Dušan, Milan, Miloš

Spravodlivý je Pán na všetkých svojich 

cestách.

Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Ne
9.9.

St
5.9.

23. nedeľa v Cezročnom období

Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život.

Po
3.9.

Ut
4.9.

Pi
7.9. 

So
8.9. 

Št
6.9.

OZNAMY

1. Novomanželia Leškaničovci venovali
na kostol 50 €.

2. Začína príprava sestier Najsvätejšie-
ho Spasiteľa na blahorečenie Božej
služobnice Alfonzy Márie Alžbety
Epingerovej. Na základe výzvy gene-
rálnej predstavenej sr. Moniky Heu-
ser  v liste zo dňa z 24. 7. 2018 po-
zývam všetky sestry našich komunít
a filiálok sláviť 9-dňovú novénu
k MAM, a to od 31. 8. do 8. 9. 2018.
Zároveň nás generálna predstavená
sr. Monika Heuser pozýva, „aby sme,
kde žijeme a pracujeme, v rámci našich
možností zorganizovali vo farnosti
a v našich zariadeniach slávnosť pri
príležitosti blahorečenia našej zaklada-
teľky.“ V našom kostole sa novéna
začne vo štvrtok 30. 8. pred polud-
ňajšou omšou, ktorú povedú rehoľné
sestry a laické spoločenstvo MAM.
Slávnosti blahorečenia v nedeľu 9. 9.
o 14.30 hod. v Štrasburgu sa zúčas-
tní 6 členov MAM, 3 rehoľné sestry a
náš dekan. Slávnosti bude predsedať
ten istý kardinál ako v Košiciach pri
slávnosti blahorečenia Anny Kolesá-
rovej J. Em. kardinál Giovanni Ange-
lo Becciu, prefekt Kongregácie pre
kauzy svätých.

3. V nedeľu arcibiskup Mons. Bernard
Bober slávnostne vyhlási pri sv. omši
o 10.30 hod. v biskupskej katedrále
Rok Svätých košických mučeníkov
pre našu arcidiecézu. Na slávnosti sa
zúčastní aj náš dekan.

4. Program sv. omší sa od septembra
vracia do pôvodných termínov. Ráno
sv. omša o 6.30 h., napoludnie
o 11.30 h. a večer o 18. h. Farská
kancelária bude otvorená v úrad-

9.9.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie T. Tink L. Nováková T. Majerská H. Fraňová

žalm J. Obrin

2. čítanie B. Lešová E. Kassayová A. Potocká sr. Alojzia

prosby M. Ruttkayová A. Šemegová J. Karniš M. Vargová

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:
Ing. Igor Ščur a Mgr. Lucia Babinčáková

Milan Kovaľ a Ing. Dominika Siváková
Ohlasujú sa druhýkrát:

Róbert Šoltés a Martina Mlynárová
Ohlasujú sa prvýkrát:

Zuzana Bačová a Gabriel Tóth
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto

by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

ných hodinách. Ďakujeme za trpez-
livosť pri vybavovaní úradných
záležitostí v kancelárii počas práz-
dnin v čase pred alebo po sv. omši.

5. V prvopiatkovom týždni spovedáme
hodinu pred omšami. Na prvý piatok
kapláni sviatostne zaopatria chorých
a starých. K spovedi pozývame žiakov
a študentom, aby s očisteným a posil-
neným duchom nastúpili do plnenia
si školských povinností v novom
školskom roku. V nedeľu budeme pri
omšiach vzývať Ducha Svätého o po-
moc zhora, aby prišiel nám na pomoc
v našich slabostiach.

6. Na pešiu púť do Vranova n/T. na
odpustovú slávnosť Narodenia Panny
Márie sa prihlásilo 59 pútnikov. Zraz
pútnikov je o 7. hod. pred kostolom.
Púť duchovne povedie kapl. Branis-
lav, organizačne zabezpečuje dekan a
technicky Eva Kudrecová. Chvála
Bohu už deviatykrát pútnici z našej
farnosti absolvujú túto náročnú púť,
ktorá zároveň prináša duchovný úži-
tok pre pútnikov aj našu farnosť.

7. V mesiaci september opäť budú pre
snúbencov víkendové kurzy prípra-
vy na manželstvo: 14.-16. 9. 2018
v Brehove a 21.-23. 9. 2018 v Bar-
dejovských Kúpeľoch. Organizuje
Arcidiecézne centrum pre rodinu
v Košiciach. Viac na stránke:

 rodina.rimkat.sk.
V prípade záujmu sa snúbenci môžu
prihlásiť na kurz vyplnením formu-
lára, ktorý je dostupný na uvedenej
stránke.
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Evanjelizačný: Aby mladí Afričania
mali prístup k vzdelávaniu a práci vo
vlastnej krajine.
Úmysel KBS: Nech námahy našich
žiakov a študentov sprevádza pomoc
Ducha Svätého.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA SEPTEMBER


