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Narodenie sv. Jána Krstiteľa
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Resp.: Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne.
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CHRÁM – BOŽÍ DOM
OŽÍ DOM JE NIELEN ZNAKOM
Pánovej prítomnosti, ale záro-
veň aj strediskom hlbokého

náboženského života. Kresťanský
chrám zvyčajne nazývame kostolom.

Medzi kostolmi má významné mie-
sto farský kostol. Okolo neho a v ňom
sa sústreďuje všetok náboženský ži-
vot vo farnosti. Veriaci sa v ňom zhro-
mažďujú v Kristovom  mene a utvára-
jú živé spoločenstvo. Správajú sa
v ňom  s posvätnou úctou a bázňou
a obetavo sa oň starajú. Považujú ho
za bránu do neba, a preto doň často
a s radosťou prichádzajú. Kostol je
miestom kresťanskej lásky a v ňom sa
strácajú vzájomné rozdiely medzi
ľuďmi. V ňom príslušníci farnosti
hľadajú a nachádzajú útechu a silu
prežiť najzložitejšie zmeny a rozma-
nité zvraty života. V kostoloch aj
v iných mestách a dedinách sa zachra-
ňoval náš slovenský národ.

Je zaujímavé pozorovať, ako sa
pred svätou omšou postupne zapĺňa
kostol. Niekto ide celkom naisto na
„svoje“ miesto a neraz dá najavo
náležité rozčarovanie, ak mu už na
ňom sedí iný. Toto sa stalo aj mne,
keď mi istá pani povedala, že ona
zvykne sedávať na tom mieste, kde
som už pol hodiny sedel. Musel som
sadnúť inde. Ďalší vyhľadávajú tmavý
kútik čím ďalej od oltára. Iným je
„najlepšie“ zostať pred kostolom... Na
niekoho prichádza nevoľnosť
a potrebuje sedieť na kraji a bližšie
k dverám. Starší a chorí si nielen
zaslúžia sedieť, ale neraz to priam
potrebujú. Pani s paličkou, ktorá
„dobehla“ na svätú omšu, sa osopila
na mládenca, lebo jej neuvoľnil
miesto. Mládenec tam sedel vyše
hodiny pred svätou omšou a isto mal

väčšie zdravotné problémy ako pani
štedro obdarovaná jazykom. Všetky
výnimky sú opodstatnené, ak je na ne
rozumný dôvod.

Mali by sme vyberať miesto blízko
oltára, aby sme dobre videli a  sledo-
vali liturgiu. Deti a mládež bývajú
vpredu aj preto, aby im dospelí
nezacláňali výhľad. Mamičky s malými
deťmi zvykli chodiť do orlovne. Zastať
hneď pri dverách neznačí len za-
medziť iným vstup, ale aj dištanco-
vanie od liturgie.  V orlovni sa veriaci
pripravujú na sviatosť zmierenia.
Každý kajúcnik je zahĺbený do mod-
litieb a spytovania svedomia. Tento
priestor potrebuje ticho, modlitby
nahlas tu pôsobia rušivo.

Do kostola by sme mali prichádzať
tak upravení  (oblečenie, parfumo-
vanie), aby sme iných nepohoršovali
a nevyrušovali – ani zanedbanosťou,
ani výstrednosťou. Skromná dôstoj-
nosť najprimeranejšie zodpovedá
udalosti, na ktorej máme účasť. Svätá
omša nás spája nielen s Bohom (),ale
aj medzi sebou navzájom (-–) = †.  Tu
sa stáva farské či iné spoločenstvo
skutočne spoločenstvom, teda Cir-
kvou. Máme sa usilovať, aby sme
tvorili jeden celok, aby sme si boli
vedomí spoluúčasti. Túto spolupatri-
čnosť treba dať najavo aj pri vychá-
dzaní z kostola, postáť, prejaviť
záujem jeden o druhého.

Tešme sa
zo stretnutí
s  B o h o m
a  b r a t m i
okolo oltára
a z Kristovej
eucharistickej
obety.

- jg -

E TO SKUTOČNE VEĽMI ZAUJÍ-
mavá téma, ktorú sme otvorili
minulú nedeľu. Boh sa skláňa k

človeku a odhaľuje mu zmysel toho,
prečo dopustil aby hriech vôbec bol.
„Komu bolo málo odpustené, málo
miluje!“

JEŽIŠ JE MESIÁŠ

DANIELA FERENČÍKOVÁ, katechétka

Je úžasné zistiť, že osobná skú-
senosť s hriechom a bolesťou duše nad
spáchaným zlom sa hriešnemu božiemu
dieťaťu otvára priestor pre zakúšanie
odpustenia uzdravujúcou Láskou, kto-
rou rastie láska k Bohu i k blížnemu. To
všetko sa môže uskutočniť vo chvíli keď
človek pochopí tajomstvo diela spásy,
ktoré takpovediac Pán Boh uskutočňuje
po svojom. Nie žeby sa Boh znenazdania
rozhodol niečo narýchlo zmeniť, veď on
jediný je verný, ale človek má tendenciu
Božie slovo zľahčovať, príp. si ho
vysvetliť po svojom.

A tak sa vlastne dostávame k jadru
dnešného Božieho slova. „Za koho ma
pokladajú ľudia?“ pýta sa Ježiš. „A za
koho ma pokladáš ty?“ Je evidentné, že
k hlbokému pochopeniu tajomstva
Ježišovho života sa dochádza iba a
výhradne vo chvíli, keď sa človek k
Ježišovi priblíži, keď je ochotný obetovať

mu čas svojho života, svoje sily. A ani
pre Petra to nie je vôbec ľahké keď
hovorí: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
A tak Pán povie: „Blahoslavený si
Šimon syn Jonášov....“ Ale v tej chvíli
ešte Peter netuší hĺbku tohto vyznania.
Ešte musí s Pánom prejsť nejaký kus
cesty v prehlbovaní povedomia o pôvode
a zmysle bolesti prameniacej zo seba-
poznania tzn. poznania vlastnej nedo-
konalosti a hriešnosti, ktorá kladie kríž
na Kristove ramena. Až keď Kristus
vstupujúc po svojom zmŕtvychvstaní do
večeradla medzi apoštolov, aby na nich
dýchol a poslal ich hlásať evanjelium,

až vtedy si
Peter uve-
d o m u j e
hĺbku a
v á ž n o s ť
Kristových
slov.
A ako je to
so mnou?
U v e d o m i l
som si hĺb-
ku Ježišo-
vých slov?
Povedal by
mi Kristus
tie isté slo-
va ako Pe-

trovi alebo ešte len ticho a trpezlivo
čaká?



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 19.00 19.00 19.00 7.00 8.00

Vojčice, charita 9.00
Zempl. Hradište 18.00 8.00

Nový Ruskov 19.30 19.00

Rómska osada 17.00

nemocnica 16.00 16.00 16.00 16.00
ústav 11.00 11.00 11.00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6.30
Gn 12,1-9; Ž 33,12-22; Mt 7,1-5 11.30 † Ján, Jana

Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. 17.00 † Ján

6.30
Gn 13,2.5-18; Ž 15,2-5; Mt 7,6.12-14 11.30 † Oľga

Paen, kto smie bývať v tvojom svätom stánku? 18.00 † Anton

Sv.Ladislava,sv.Cyrila Alexandrijského,bs.uč 6.30
Gn 15,1-12.17-18; Ž 105,1-9; Mt 7,15-20 11.30 † Mária, Jozef

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 18.00 † Miloš

Sv. Ireneja, bs.mč. 6.30
Gn 16,1-12.15-16; Ž 106,1-5; Mt 7,21-29 11.30 † Milan, Jozef

Oslavujme Pána, leboje dobrý. 18.00 † Vojtech, Anna

SV. PETRA A PAVLA, ap. 6.30
Sk 12,1-11; Ž 34,2-9; 2 Tim 4,6-8.18; Mt 16,13-19 11.30 ¤ Peter, Pavol

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 16.30

18.00 † Pavol, Anna

Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme

Gn 18,1-15; (Ž) Lk 1,46-55; Mt 8,5-17 6.30 † Michal, Anna

Pán Boh pamätal na svoje milosrdenstvo. 18.00 † Anna

7.00
† sestr.Lamberta, Mária, 

Ján

8.00
10.30

1Kr 19,16b.19-21; Ž 16,1-11; Gal 5,1.13-18 17.30 vešpery

18.00 † Štefan

Po         
25. 6.

Ut       
26. 6.

St         
27. 6.

13. nedeľa v období cez rok

Pi          
29. 6.

Št        
28. 6.

Ne      
1. 7. 

So       
30. 6.
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1.7.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Ščerbej M. Bižová J. Karniš B. Dinisová

žalm J. Obrin

2. čítanie A. Zapotoková D. Biž A. Potocká M. Švagrovská

prosby M. Čierna deti M. Vargová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

V sobotu 16.6.2007 sviatosť
krstu prijal Patrik Vendel. Ví-
tame ho v našom spoločen-
stve. Nech je rodičom na radosť a
svetu na osoh.

1. Zo sobáša Jakub-Majerčkáková venovali
1000 Sk a bohuznámi venovali 2000
Sk na kostolné potreby. Srdečné Pán
Boh zaplať!

2. V piatok 29.6. bude zbierka „Halier sv.
Petra“.

3. Prosíme p. katechétky, aby si vyzdvihli
rozpis pisateľov úvodníkov na ďalšie
obdobie.

4. Kto by chcel prijat službu kostolníka
/-čky, nech sa prihlási v kancelárii
FÚ. (dekan)

5. Stále môžete reagovať na výzvu „Kostol
na severe“. Vaše písomné návrhy
môžete vhodiť do priravenej škatule na
bočnom oltári.

6. Prosíme birmovancov, ktorí si objednali
DVD, nech sa hlásia v sakristii.

7. Na stolíku s časopismi pri bočnom oltá-
ri sú pripravené lístky s vybranými
príkladmi výslovnosti v latinskom jazy-
ku (pre potreby slávenia sv. omší v la-
tinskom jazyku).

DETI POZOR!
V piatok 29.júna o 18.00 hod. (na
slávnsť Petra a Pavla) bude závereč-
ná detská sv. omša tohto škol-
ského roku, ktorá už tradične býva
spojená s poďakovaním za uplynu-
lých desať ťažkých mesiacov. Takže
srdečne pozývame všetkých žia-
kov aj študentov stredných škôl.

Zároveň je to výročie fungovania
detských stretiek a eRka v Trebišo-
ve. Po skončení budeme žrebovať z
vašich správnych odpovedí výhercov
skvelých cien.

Napíšte správne odpovede na
všetky nasledujúce otázky a papierik
s nimi vhoďte do osudia pred sv.
omšou 29.6. 2007. (Určené pre
žiakov ZŠ, ktorým môžu pomáhať
rodičia aj animátori.)
1) Aké výročie oslavuje eRko v Trebišove?
2) Koľký ročník detského letného tábora

Škriatok sa chystá počas tohtoročných
prázdnin?

3) Akej udalosti je zasvätený náš farský
kostol v Trebišove?

4) Napíšte mená a priezviská všetkých
našich (5) trebišovských duchovných
otcov.

5) Čo bolo témou detských sv. omší počas
tohto školského roku?

V sobotu 16.6.2007 si
sviatosť manželstva vyslúžili:
Martin Jakub a Miroslava Majer-
čáková. Na spoločnej ceste životom
im prajeme veľa Božieho požehnania.

Odpustová slávnosť
Sobota 30. júna 2007:
17.00 – modlitba sv. ruženca

po 5. tajomstve spievať Loretánske
litánie, Pod tvoju ochranu...
zasväcujúca modlitba
antifóna Slávna Matka Spasiteľa
na záver JKS 376

18.00 – vešpery
18.30 – sv. omša +poklona k Sv. oltárnej
Nedeľa 1. júla 2007:
7.00 – sv. omša
8.00 – sv. omša
9.15 – modlitba svätého ruženca

na úvod JKS 333, 1-2
pred 1. tajomstvom JKS 331,1
pred 2. tajomstvom JKS 334,1
pred 3. tajomstvom JKS 381,1
pred 4. tajomstvom JKS 343,1
pred 5. tajomstvom JKS 344,1
spievať Loretánske litánie
Pod tvoju ochranu
modlitba Jubilejný rok
na záver Zdravas´ Kráľovná

spievať až do 10.25 JKS 403,1-5, 372,
357, 402

10.30 – Slávnostná sv. omša (celebruje
vsdp. Peter Novák)

17.30 – vešpery
18.00 – sv. omša

Prosíme členov ruž. bratstva, aby si
pripravili podľa programu modlitbu
sv. ruženca.
Spovedanie v Trebišove pred odpus-
tovou slávnosťou od 25.6. pred kaž-
dou sv. omšou.
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