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EDNOU Z NAJVÄČŠÍCH DEVÍZ
kresťana je láska. Práve táto
vlastnosť udivovala Rimanov

natoľko, že mnohí za-
nechali pohodlný spô-
sob života a vykročili na
cestu, po ktorej kráčal
Kristus. Ani dnes to
nie je inak u ľudí, ktorí
chcú kráčať rovnakou
cestou. Každý z nás si
hľadá svoj zmysel živo-
ta. Boh potrebuje kaž-
dého z nás. Pre neho je
každý jeden človek dô-
ležitý a potrebný. Mož-
no máme niekedy pocit,
že sme pre tento svet
celkom bezvýznamní.
Avšak ľudskému životu
nedáva dôležitosť svet,
ale Boh. Každého človeka uvádza do
života v konkrétnom čase, v konkrét-
nom mieste a s konkrétnym posla-
ním. Stvoril by azda Boh niečo ne-
dôležité? To určite nie!

Každý človek je pozvaný k spolu-
práci s Bohom, no nie každý je
ochotný prijať toto pozvanie, pretože

sa nepýta na zmysel svojho života.
Pokiaľ človek necíti potrebu nájsť
zmysel života a nehľadá božiu vôľu
pre svoj život, žije podľa seba – pod-
ľa svojej vôle. Uskutočňuje vlastné
plány a pritom kdesi v hĺbke srdca

cíti smútok a nepríjem-
né vedomie nezmysel-
nosti svojho života.

Jeden z najväčších
psychológov našej doby
Carl Gustav Jung, ktorý
bol najprv neveriaci
a odmietal náboženstvo
ako nehodnoverné, keď
potom empiricky pre-
skúmal psychiku člo-
veka zistil, že v človeku
existujú otázky: kto
som, odkiaľ som, načo
som, kam idem?

Dopracoval sa k zá-
veru, že život človeka
zameraný na Boha, má

hodnotu a zmysel.
Preto dnes, keď sa tešíme z no-

vých kňazov, natíska sa nám otázka
o zmysle nášho života. Oni si ten
svoj zmysel našli a rozhodli sa pre
neho. A ako je to teda so mnou?

Daniela Ferenčíková, katechétka

RED ČASOM SME SA TEŠILI
z vysviacky vdp. Mareka Hos-
podára a už máme ďalších

dvoch novokňazov, vdp. Miroslava
Adamčíka a vdp. Petra Dzielaw-
ského. Skôr, než naši novokňazi odí-
du, poprosila som ich o rozhovor.
Pán kaplán Miroslav Adamčík prijal
moje otázky a odpovedal mi takto:

1. Čo si cítil, keď si dával prvé no-
vokňazské požehnanie?
Prvé bolo v košickej katedrále po

vysviacke. Bolo to pre mňa silné,
lebo 14 ľudí, práve vysvätených za
kňazov, silným hlasom zvolávalo na
ľudí požehnanie.

2. Prečo si si na svoju primičnú sv.
omšu vybral sviatok Najsvätej-
šieho Srdca Ježišovho?
Božské Srdce mi bolo blízke od

malička, taktiež prvé piatky, Deviat-
nik k Ježišovmu Srdcu, i adorácie –
všetko vo mne budovalo môj vzťah
k Božskému Srdcu. A takisto to bolo
aj s ľudským srdcom, ktoré je cent-
rom človeka. V ňom sa odohráva to
najdôležitejšie, v ňom prebýva Boh.
Ak je stredom našej viery a zmyslom
nášho života láska, potom je srdce
to najväčšie čo máme, lebo milu-
jeme srdcom. Boh sa stal človekom,
prijal ľudské srdce a ním nás miluje,
preto je našou úlohou snaha o jeho
nasledovanie.

3. Na akú skupinu veriacich sa
chceš v pastorácii zamerať?
Čím ďalej, tým viac zisťujem, že

moje predstavy o živote, ľuďoch, aj
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o mne sa líšia od sku-
točnej reality. Preto sa
nepripravujem na kon-
krétnu skupinu veria-
cich. Uvidím, aká bude situácia a
potom sa budem snažiť robiť to, čo
bude potrebné. Myslím, že všetky
skupiny veriacich potrebujú kňaza,
no každá iným spôsobom. Nemám
žiadne plány, budem sa snažiť, aby
som v každej situácii a mieste mo-
hol všetkým sprostredkovať Krista
a jeho evanjelium.

4. Čo sa ti vybaví ako prvé, keď
spomeniem seminár?
Seminár?... Spolužiaci, predsta-

vení, ale v prvom rade miesto, kde
som sa veľa naučil, ani nie tak
z kníh, ako zo života v ňom. Veľa o
Bohu, o sebe samom, aj o iných.
Miesto, kde som zakopol, aj vstal.
Seminár ma určite poznačil a zmenil
môj pohľad na veľa vecí.

5. Čo vieš o svojom pôsobisku
a s akým odhodlaním tam od-
chádzaš?
Viem, že jestvuje porekadlo: „Soľ

nad zlato“, tak uvidíme... Ale nie!
Viem, že je to obec v okrese Vranov
nad Topľou, asi 40 kilometrov od
Trebišova. Farnosť má 5 dedín a 4
kostoly. A odhodlanie? Nechcem tu
skladať sľuby ani predsavzatia, ale
mám túžbu byť pre ľudí svedkom
Ježiša Krista. Dúfam, že sa mi
s pomocou vašich modlitieb, podarí
premeniť túto túžbu na skutočnosť.

Rozhovor pripravila
Zuzka Bačová
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 19.00 19.00 19.00 7.00 8.00

Z.Hradište 18.00 8.00
N. Ruskov 18.00 7.00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
2 Kr 17,5-8.13-15a; Ž 60; Mt 7,1-5 6.30

11.30 † Oľga

18.00 ¤ Monika s rod.

6.30
2 Kr 19,9b-11.14-21.31-36; Ž 48; Mt 7,6.12-14 11.30 ¤ Cyril

Boh založil svoje mesto naveky. 18.00 † Anton

Sv. Ireneja, bs. mč. 6.30
2 Kr 22,8-13;23,1-3; Ž 119; Mt 7,15-20 11.30 † Michal, Emil

Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní. 18.00 † Štefan

Sv. Petra a Pavla, ap. 6.30
prikázaný sviatok 11.30 † Pavol, Andrej, Mária

Sk 12,1-11;Ž 34;2 Tim 4,6-8.17-18;Mt 16,13-19 16.30 † Jozef, Alžbeta

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 18.00 † Michal, Anna

Prvých sv.mučeníkov Cirkvi v Ríme 6.30
2 Kr 25,1-12; Ž 137; Mt 8,1-4 11.30 ¤ rod. Zajdelova

Pane, chcem stále pamätať na teba. 18.00 † Anna

Nár 2,2.10-14.18-19; Ž 74; Mt 8,5-17 6.30
Nezabúdaj, Pane, na svojich úbožiakov. 19.00 † Vojtech, Anna

7.30 † Martin, Ján

8.30 ¤ Katarína s rod.

9.45 Radostný ruženec

10.30 slávnostná sv. omša

18.00 ¤ Anton a Helena

Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou 

pravicou.

Ne     
2. 7. 

So     
1. 7.

Múd 1,13-15;2,23-24; Ž 30; 2 Kor 8,7.9.13-15; Mk 
5, 21-43

13. nedeľa v období cez rok

Po     
26. 6.

Ut     
27. 6.

St     
28. 6.

Pi     
30. 6.

Št     
29. 6.

Sväté omše – kaplnky
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Nemocnica Po, St, Pi o 16.00 – Ústav Ut, Št, Ne o 11.00

OOOOOZNAMYZNAMYZNAMYZNAMYZNAMY
1. Na obetný stôl venoval bohuznámy

5000 Sk. Pán Boh zaplať!
2. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok

Sv. Petra a Pavla. Sv. omša bude aj
o 16.30 hod. Účasť na sv. omši je
povinná tak, ako v nedeľu. V tento
deň bude zbierka Halier sv.
Petra.

3. Program odpustovej slávnosti:
SOBOTA:
17.30 – vešpery
18.00 – večeradlo spojené so sv.
omšou (účinkuje spevácky zbor z
Vojčic)
20.30 – adorácia mladých
NEDEĽA:
7.00 – sv. omša
8.30 – sv. omša
9.45 – Radostný ruženec
10.30 – slávnostná sv. omša
Na tento duchovný program, ako aj
na nedeľnú odpustovú sv. omšu,
pozývame všetkých veriacich našej
farnosti aj z filiálnych obci Vojčíc,
Ruskova, Hradišťa. Odpustovým
kazateľom bude Mons. Bartolomej
Urbanec, farár Košice Juh.

4. Keďže sa blíži odpust, budeme
v tomto týždni spovedať pred kaž-
dou sv. omšou pol hodiny. Na fi-
liálkach sa bude spovedať až na
budúci týždeň.

5. V našom meste sa rozbehla pasto-
rácia Rómov, začali sme tam slúžiť
sv. omše (už dva mesiace). Chcem
poprostiť tých, ktorí majú doma
„nepotrebné spevníky JKS“, aby
ich priniesli na faru

6. Poďakovanie Bohu za koniec škol-
ského roka a kaplánovi Jánovi za
jeho dvojročnú pastoráciu s deťmi
v našej farnosti bude v piatok 30.6.
o 11.30 hod. Pozývame najmä deti.

7. V ten istý deň pri večernej sv. omši
privítame aj nového kaplána Mar-
cela Stanka.

8. Hurá prázdniny?! Školáci, deti a
mládež, nezabúdajme ani vtedy na

2.7.2006 7.30 8.30 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna deti J. Hudáček M. Švagrovská

2. čítanie A. Zapotoková deti N. Tomková B. Dinisová

prosby M. Ščerbej deti J. Demčák

Vo štvrtok adorácia nebude.

dobré skutky, sviatosti a čítanie zo
Sv. písma. O týždeň bude prvý pia-
tok, pre prvoprijímajúcich to bude
možnosť vykonať si jeden z prvých
piatkov.

ODPUSTOVÁ RADOST

TITUL KOSTOLA, v ktorom sa schá-
dzame, budeme oslavovať práve

v nedeľu, kedy sa koná aj tradičná Le-
vočská púť. Mariánske svätyne sú
veľmi obľúbené, veď o tom svedči aj
počet kostolov na celom svete, ktoré
majú za patrónku práve Pannu Má-
riu. Ten náš je spojený s jej návšte-
vou u sv. Alžbety. Mária prichádza a
spieva svoj Magnifikát, spev plný ra-
dosti, v ktorom ďakuje Bohu za dar
vyvolenia byť matkou jeho syna. Táto
návšteva bola určite plná radosti aj
zo strany sv. Alžbety, aj ona vtedy
spieva svoj Benediktus, veď pod srd-
com nosí posledného proroka Staré-
ho zákona Jána Krstiteľa.

Prídu k nám, vaši príbuzní, známi,
navštívia náš kostol, naše mesto. Pri-
vítajme ich so srdcom plným radosti,
s láskou a s posolstvom samého Bo-
ha. Je to posolstvo, ktoré nám chce
nanovo povedať, že Boh nás miluje,
preto na svet poslal svojho syna Ježi-
ša Krista. Uvedomme si, že stretnutie
rodín pri tejto našej slávnosti je takto
posilnené týmto duchovným rozme-
rom nášho odpustu.

Niekedy my kresťania zabúdame,
že vďaka takýmto krásnym sviatkom,
ako je slávenie odpustu vo farnosti,
má me novú príležitosť dať do poriad-
ku svoje vzťahy s rodinou a aj s Bo-
hom. Je to pre každého možnosť zájsť
na „hlbinu svojej duše“ a urobiť si
ročné zúčtovanie svojho života práve
vo vzťahu k týmto dvom rovinám náš-
ho života. Všetkým vám prajem požeh-
nané chvíle v tento slávnostný deň.

Mám otázku. Nebolo by dobré na
budúci rok presunúť náš odpust o týž-
deň neskôr, aby sa nekryl s Levočou?

dekan

¡¡¡¡¡


