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Nedeľa zoslania Ducha Svätého
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Resp.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.
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UČENCI HOVORIA, ŽE PRVÉ
Turíce sa odohrávali počas
židovského sviatku Týždňov. Bol

to sviatok, počas ktorého sa prvé plody
úrody obetovali Bohu ako vďakyvzdanie.
Avšak v tento mimoriadny deň namiesto
odovzdania prvých plodov Bohu nám on
sám dáva svoje prvé ovocie – Ducha
Svätého.

A akým úžasným darom je Duch!
Jeho mocou sa Cirkev už dvetisíc rokov
stále drží na svojej ceste aj napriek
ľudskej hriešnosti. Jeho milosť nás
posilňuje, zjavuje nám Ježiša, nabáda
nás k službe a presviedča nás, že Ježiš
sa skutočne vráti, aby priniesol nebo na
zem. Jedným slovom Turíce hovoria o
tom, že všemohúci Boh prišiel, aby žil v
ľudských srdciach, pričom obyčajných
ľudí premieňa na mimoriadnych svätcov.
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11, 13-21 a Nm 15,37-41, a modlitba
osemnástich požehnaní. Tieto modlitby
sa mohol s úprimným srdcom modliť aj
každý kresťan. Židovská modlitba obsa-
hovala tiež kňazské požehnanie (Nm 6,
24-26), halel (Ž 113-118) a ďalšie modlit-
by prevzaté z chrámovej liturgie. Predčí-
tanie z Piatich knih Mojžišových pred-
chádzalo výkladu Písma, čo mohol vyko-
nať v podstate každý Žid. Práve preto
bolo možné, aby Pavol a kresťanskí mi-
sionári prezentovali svoje učenie.

Potom navštívili mestá v Malej Ázii –
Perge, Antiochiu v Pizídii, Ikónium, Lys-
tru a Derbe. Ohlasovali evanjelium a zís-
kavali Židov aj pohanov pre Krista. Zo
svojej prvej misijnej cesty vrátili tou istou

cestou ako prišli: „Potom
sa vrátili do Lystry, Ikó-
nia a Antiochie. Posilňo-
vali srdcia učeníkov
a povzbudzovali ich, aby
vytrvali vo viere a že do
Božieho kráľovstva máme
vojsť cez mnohé súženia.

A keď im po jednotlivých cirkvách
ustanovili starších, modlili sa a postili
a odporúčali ich Pánovi, v ktorého uve-
rili.“ (Sk 14, 21-23) Videli potrebu povz-
budiť vo viere spoločenstvá kresťanov
a ustanovili starších. Úlohou starších
bolo bdieť nad stádom a rozvíjať vieru,
ktorú do nich vložil Kristus prostred-
níctvom ohlasovania apoštolov. Počas
prvej misijnej cesty prešiel Pavol so svo-
jimi spoločníkmi viac ako 2000 km. Pri
návrate do domovského spoločenstva
kresťanov v Antiochii, Skutky apoštolov
uvádzajú: „Keď ta došli a zhromaždili
cirkev, rozpovedali, aké veľké veci s nimi
urobil Boh a že pohanom otvoril dvere
viery. A zostali dlhší čas s učeníkmi.“
(Sk 14, 27-28)

Prvá misijná cesta – aj keď je niekedy
interpretovaná ako Božie pôsobenie me-
dzi pohanmi – v skutočnosti bola boles-
tným procesom hľadania a stretov.
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(29. júna 2008 – 29. júna 2009)
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Prvú misijnú cestu uskutočnil Pavol
v rokoch 45-48 po Kr. Vybral sa na ňu
s Barnabášom a zobrali so sebou aj Jána
Marka. Prvé zastavenie mali na ostrove
Cyprus, ktorý bol známy tým, že podľa
gréckej mytológie sa na ňom vynorila
Afrodita z morskej peny a ku ktorej
prejavil istý obdiv dokonca aj filozof Pla-
tón v svojom diele Sympo-
sion. Cyprus bol v tej
dobe cisárskou provin-
ciou, pod vládou senátu,
spravovaný prokonzulom,
úradníkom vybaveným pl-
nou mocou na jeden rok.
O hlásaní evanjelia Ži-
dom na Cypre toho veľa nevieme. Lukáš
(Sk 11, 19) sa zmieňuje len stručne.
Kresťanské posolstvo bolo hlásané naj-
prv v synagóge až po odmietnutí zo stra-
ny Židov postupovalo slovo k pohanom.

Synagógy bolo možné v tej dobe nájsť
takmer všade, vo veľkých mestách po
celej rímskej ríši. Kresťanská viera bola
najprv zvláštnou formou židovstva. Podľa
názoru mnohých súčasníkov, boli kresťa-
nia označovaní za židovskú sektu. V sy-
nagóge sa Židia zhromažďovali k boho-
službe, študovali Starý zákon, vyučovali
svoje deti, starali sa o chudobných. Aby
sa mohla konať bohoslužba, muselo sa
zísť aspoň 10 mužov. Organizačne syna-
gógu zabezpečovalo kolégium troch mu-
žov. Predstavený synagógy viedol predo-
všetkým bohoslužbu, ktorá má aj dnes
rovnaké prvky ako za Pavlových čias:
modlitbu a čítanie z Písma. K modlitbám
patrilo predovšetkým „počuj Izrael“ (šema
Jisrael), ktoré sa skladalo z Dt 6, 4-9;

Potom, čo Ježiš vstal z mŕtvych,
zjavil sa apoštolom, dýchol na nich a
povedal: „Prijmite Ducha Svätého“ (Jn
20, 22). Presne ako na Turíce chce Je-
žiš vdychovať Božiu energiu do nášho
srdca každý deň. Duchovná sila, prí-
tomná počas prvých Turíc, pohýnala
ľudí, aby milovali Boha, túžili po svätos-
ti, dosahovali ju a zhromažďovali sa, ako
sa to deje v Cirkvi aj dnes.

Podľa čoho vieme, že tento dych Boha
v našom živote stále pôsobí? Cítime sa
naplnení energiou Ducha a túžime sa
stať podobnými Ježišovi. Cítime, že nás
to ťahá pracovať pre jeho kráľovstvo
a spoliehať sa pritom na silu a moc
Ducha a na jeho vedenie. Usilujeme sa
byť láskavejší, milší a trpezlivejší.

Hneď teraz sa zastav a párkrát sa
zhlboka nadýchni. V mysli si predstav,
ako vydychuješ hriech a vdychuješ
Ducha. Predstav si, ako prijímaš Pána
a jeho plány, kým svoje vlastné plány
a vízie nechávaš tak. Vedz, že to, čo
vdychuješ, je čisté, sväté a neotrávené.
Ježiš má úžasné plány pre každého
člena svojej Cirkvi. A teda aj pre teba!

Pane Ježišu, dýchni na mňa a daj,
aby som viac žil Bohu. Príď, Duchu
Svätý, a naplň ma svojím životom!



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18.00 18.00 10.30

Nový Ruskov 18.00 18.00 9.00
Rómska osada

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

Sv. Justína, mč. 6.30
Gal 5,16-17.22-23a.24-25; Ž 117; Jn 14,23-26 11.30 † Oľga, Mária, Mária

Budete mi svedkami až po samý kraj zeme. 18.00 † Andrej, Anna

Sv. Marcelína a Petra, mč. 6.30
Tob 2,9-14; Ž 112; Mk 12,13-17 11.30 † Ján, Ján, Alžbeta

Srdce spravodlivého je pevné, dôveruje v Pána. 18.00 † Juraj, Mária

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, 
mč.

6.30
Tob 3,1-11a.16-17a; Ž 25; Mk 12,18-27 11.30 ¤ Dušan, Karol s rod.

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu. 18.00 † Flaugnati

6.30
Tob 6,10-11;7,1.9-17;8,4-9a; Ž 128; Mk 12,28b-34 11.30 † Mária

Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. 18.00 † Andrej, Mária

Sv. Bonifáca, bs. mč. 6.30
Tob 11,5-17; Ž 146; Mk 12,35-37 11.30 † Michal

Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. 18.00 ¤ Božena

Sv. Norberta, bs. 7.00 ¤ za členov RB

Tob 12,1.5-15.20; (Ž)Tob 13,2.6; Mk 12,38-44

Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky. 18.00 † Anna

7.00 † Ladislav, Mária

9.00 ¤ Anton, Michal s rod.

10.30 ¤ prvoprij. Deti

Dt 4,32-34.39-40; Ž 33; Rim 8,14-17; Mt 28,16-20 17.30 vešpery

18.00 ¤ Dávid
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10. nedeľa v období cez rok
NAJSV. TROJICE
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7.6.2009 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie P. Sovák R. Vaníková V. Leško

žalm J. Babejová

2. čítanie Ľ. Bajus deti N. Tomková Z. Lešková

prosby K. Balintová M. Ruttkayová I. Mihaľová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

SSSSSOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Marek Kedžuch a Erika Baloghová

Ohlasujú sa druhýkrát:
Martin Žilka a Šárka Jandová
Gabriel Süč a Katarína Platová

  Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

ZZZZZOOOOO     zzzzz¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI

V sobotu 23.5. si sviatosť manžel-
stva vyslúžili PhDr. Martin
Nič a Lenka Kocúreková. Na
spoločnej ceste životom im
prajeme veľa Božieho požehnania.

1. Prvoprijímajúce deti ZŠ Gorkého
a Sever obetovali na kostol 50 €.
Bohuznáma venovala 300 € na vit-
ráže.

2. Zbierka na  média bola vo výške
610 €. Pán Boh zaplať!

3. V pondelok máme vo zvyku ešte
sláviť sv. omšu z Ducha Svätého.
Sv. omše budú aj na filiálkach,
srdečne pozývame.

4. Od pondelka rána sa už modlíme
Anjel Pána.

5. V tomto týždni spovedáme tak,
ako obykle. Chorých navštívime
v piatok, kaplán Stanislav navštívi
chorých vo štvrtok. Na filiálkach
Ruskov a Hradište sa bude spove-
dať v pondelok od 17.00 hod.

6. Pozývame prvoprijímajúce deti na
1. piatkovú spoveď v utorok
a stredu pred sv. omšou od 17.00
hod.

7. Adorácia k Sv. oltárnej bude v
piatok.

8. Dňa 6.6.2009 sa bude sláviť
fatimská sobota. Prosím RB, aby
zabezpečili modlitbu sv. ruženca.
Začíname o 7.00 hod.

9. Výmena tajomstiev bude v nede-
ľu 7.6.2009 tak, ako je to vo zvyku
pred večernou sv. omšou. Modlitba
sv. ruženca bude zakončená po-
božnosťou na prvú nedeľu v me-
siaci. Pripomíname povinnosť čle-
nov prísť na výmenu tajomstiev,
ako aj na modlitbu sv. ruženca.

10. V sobotu 20.6.2009 odchádza
autobus na kňazskú vysviacku
Radovana Bača do Košíc od kosto-
la o 7.30 hod. Poplatok za autobus
je 3 €. Prihlásiť sa môžete v sak-
ristii u kostolníčky.

11. V našej farnosti skončili milé
slávnosti 1. sv. prijímania, bir-
movky. Všetkým, ktorí sa akýmkoľ-
vek spôsobom zaslúžili a pričinili
o ich priebeh, vyjadrujem svoje
srdečné Pán Boh zaplať. Nech vás

Pán Boh za to požehná svojou
láskou a milosrdenstvom. Ešte nás
čakajú vysviacky (diakonská, kňaz-
ská), primície a odpustová sláv-
nosť, ktorá bude poslednú júnovú
nedeľu 28.6.2009. Odpustovú sláv-
nosť príde celebrovať vdp. Franti-
šek Šánodr, dekan Košice - sv.
Alžbeta.

12. Poďakovanie patrí aj zodpovednej
za eRko a všetkým mladým, ktorí
zorganizovali celotýždňovú akciu
pre deti Vypni telku a zapni seba.

13. Modlitby Mladých za Mladých:
Od Turíc po nedeľu Najsv. Trojice
t.j. od 30.5. do 7.6. 2009 pozývame
všetkých mladých ďakovať a prosiť
za mladých ľudí na Slovensku.

14. Minoriti z Brehova organizujú púť
do Poľska 12.-14.6.2009. Bližšie
informácie na nástenke.

15. Prosíme rodičov prvoprijímajúcich
detí, ktorí nevrátili ešte šaty, aby
tak urobili čo najskôr.


