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Resp.: Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.
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NERMÚT¡TE SA VEÏ
RADOST¡ Z PÁNA
JE VAŠA SILA!

Adrián Pruša, Kaplán

Matej „Sako“ Hudáček pripravil rozho-
vor s pátrom Michalom Zamkovským,
redemptoristom, predstaveným bratis-
lavskej viceprovincie, ktorý viedol
u nás októbrové misie.

Ako dlho už robíte misie?
Bol som vysvätený tajne v Poľsku ro-
ku 1980, kde ma svätil otec kardinál
Macharský. Potom som ešte 10 rokov
pracoval vo fabrike a v 90. roku som
nastúpil do kláštora v Podolínci.
V 93. po ročnej príprave v Poľsku
sme začali hlásať ľudové misie. Čiže
od roku 1994 až doteraz sme prešli
krížom celé Slovensko, od Hladovky
po Malacky, od Starej Bystrice po
Sobrance.
Aké ste mali pocity na svojej prvej
misii?
S tým, že som bol tajne svätený a že
som sv. omšu celebroval doma, pred
robotou vo svojej izbe, som sa už
vlastne nejako zmieril, že tak to už
asi bude celý život, že budem tú sv.
omšu sláviť súkromne, samozrejme v
spojení s celou cirkvou. Často som
mal taký dojem, keď som videl veľa
ľudí v kostole, na spovedi, tak som
hovoril Bohu „Pane Bože, tu som,
nepotrebuješ ma?“ A akoby Pán Boh
hovoril: „Počkaj“ – a naozaj, potom
prišiel čas, kedy on otvoril dvere a v
podstate dnes je tu toľko možností a
práce, že niekedy naozaj nestíham a
som rád že Bohu môžem slúžiť. Keď
vždy prídem s takou určitou bázňou
pred ľudí aj na každé misie aj s
takou odvahou - prídu, neprídu, ako
to bude. Ale veríme Božiemu duchu a
Ježišovmu prísľubu, že nás posilní,

že bude s nami. A
tak je to na každých
misiách.
Robia redemptoris-
ti okrem misií aj
nejaké iné činnos-
ti?
Naša bratislavská vi-
ceprovincia má 6 ko-
munít na Slovensku.
V Bratislave máme
kostol sv. Cyrila a

Metoda, tam je aj provincialát, štu-
dentát; farnosť na Kramároch, kde sú
veľké nemocnice, kde pracujeme s cho-
rými. Ďalej farnosť v Radvani v Banskej
Bystrici na sídlisku, kde je tiež veľa
práce pastoračnej. Potom máme našich
pátrov v Gaboltove, robia duchovné ob-
novy, starostlivosť o pútnikov a pod. A
Podolínec, kde zase pracujeme s laikmi,
tam sa venujeme rôznym obnovám a mi-
sijnej činnosti s laikmi.
Boli ste už niekedy v Trebišove?
Bol som tu niekedy dávno, za otcom
Stanislavom Stolárikom, ktorý tu bol
kaplán a poznali sme sa, tak som ho
bol párkrát navštíviť. Odvtedy ale
prakticky nemáme kontakt, na juho-
východnom Slovensku sme ešte ne-
boli a tešíme sa, že sme tu mohli byť
a dotknúť sa aj tejto cirkvi tu v Tre-
bišove.
Keď vás tu bývalý pán dekan
zavolal, prežívali ste niečo?
Tešili sme sa, že tu môžeme prísť,
lebo nás zaujíma celé Slovensko, aby
sme aj túto oblasť poznali a okrem
toho, p. dekana Jozefa Dronzeka som
poznal odmalička. Vždy ideme aj s
takým očakávaním, lebo misie sú
taký zvláštny čas aj pre nás. Tak aj
tu v Trebišove, nielen my sme niečo
priniesli, ale veľa si aj odnášame.

pokračovanie nabudúce

CHCEM JEZ¡IŠOVI ROBIT¡

R A D O S T¡

hralo so svojou hračkou, ktoré ešte
nechápalo vážnosť situácie, spokoj-
ne sa hralo a usmievalo. Pri pohľade
na jeho úsmev a radosť sme precitli
zo smútku a vliala sa do nás nová
sila a chuť žiť. To Boh sa nám
prihovoril svojím posolstvom radosti,
aby nám dodali silu a odvahu kráčať
ďalej.

„Nermúťte sa, veď radosť z Pána
je vaša sila.“

Božie slovo je vždy posolstvom
radosti. Všetky prikázania, napo-
menutia, výstrahy, ktoré zaznievajú
v Božom slove, nás chcú priviesť do
radosti nášho Pána. Božie slovo je
tou jedinou nepretržitou výzvou
k radosti a nádeji – prihovára sa
nám.

Kresťania, ľudia celého sveta
počúvajte – Nie v smútku a vo
vzdore, nie v preklínaní a v zúfalstve
je naša sila. Našou silou a víťaz-
stvom je radosť v Pánovi skrze vieru,
čistá radosť Božích detí úprimného
srdca. Radosť je tým víťazstvom,
ktoré premáha tento hriešny svet.
Dnešný svet očakáva od nás
kresťanov svedectvo radosti.

Nikto iný tomuto svetu je ne-
môže priniesť, tú pravú radosť
v Kristovi a s Ním.

MNOHÍ Z NÁS SME PREŽILI
chvíle veľkého zármutku.
Boli sme takí smutní, že

sme nevideli na krok od seba, mysleli
sme si, že tú veľkú ťarchu ani
neunesieme. A tu sa nám prihovoril
Boh: poslal nám do nášho smútku
nejaký úsmev, drobnú radosť a my
sme našli novú silu do života. Možno
sme prichádzali z pohrebu, preťažení
smútkom a starosťami. Vtom nám
vošlo do cesty nejaké dieťa, ktoré sa



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 10:30

Nový Ruskov 17:00 9:00
Rómska osada 16:00

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
Obrátenie sv. Pavla, ap. 6:30

Sk 22,3-16; Ž 117; Mk 16,15-18 11:30 ¤ Katarína s rod.

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 18:00 † Barbora

Sv. Timoteja a Títa, bs. 6:30
2 Tim 1,1-8; Ž 96; Lk 10,1-9 11:30 † Michal 

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. 18:00 † Mária, Michal

Sv. Angely Merici, pn. 6:30
2 Sam 7,4-17; Ž 89; Mk 4,1-20       Tvoje 11:30 † Anna

milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. 18:00 † Juraj

Sv. Tomáša Akvinského, kň. uč. 6:30
2 Sam 7,18-19.24-29; Ž 132; Mk 4,21-25 11:30 † rod. Lobova, rod. Šaffova

Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. 18:00 † Anna

6:30
2 Sam 11,1-10a.13-17; Ž 51; Mk 4,26-34 11:30 ¤ Mária s rod.

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. 18:00 ¤ Božena

2 Sam 12,1-7a.10-17; Ž 51; Mk 4,35-41 7:00 † Mária

Bože, stvor vo mne srdce čisté. 18:00 ¤ Peter, Peter

7:30 ¤ Veronika s rod.

9:00 ¤ Jozefína s rod., Agáta s rod.

10:30
17:30 vešpery

18:00 † Mária

4. nedeľa v období cez rok

Po    
25. 1.

Ut       
26. 1.

St        
27. 1.

Ne      
31. 1.

Pi         
29. 1.

Št       
28. 1. 

So       
30. 1.

Jer 1,4-5.17-19;  Ž 71; 1 Kor 12, 31-13,13;             

Lk 4, 21-30
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31.1.2010 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie B. Lešová T. Majerská M. Bižová

žalm J. Dibdiak

2. čítanie T. Tink deti A. Potocká D. Biž

prosby P. Urban J. Karniš B. Dinisová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY
1. Bohuznámi darovali na kostol

100 € a 20 €. Pán Boh zaplať za
milodary!

2. Na Tretiu nedeľu sa bude čítať
Pastiersky list biskupov Slovenska
o Katolíckej univerzite. Na budúcu
nedeľu 31.1. bude zbierka na
Katolícku univerzitu v Ružom-
berku. Podrobnejšie informácie
budú zverejnené v liste.

3. Týždeň modlitieb za jednotu kres-
ťanov sa končí sviatkom Obrátenia
sv. Pavla 25. januára. Ďakujeme
všetkým kresťanom a ich cirkev-
ným predstaveným z Trebišova,
ktorí sa zišli na spoločnej Ekume-
nickej bohoslužbe v našom kostole
a prosili za jednotu kresťanov.

4. Ďalšie stretnutie žiakov tretích
ročníkov v rámci prípravy na 1.
sv. prijímanie:
25. 1. skupina kpl. Stanislava +
katech. B. Šimkovej,
26. 1. skupina kpl. Adriana  +
katech. M. Ostrožovičovej,
27. 1. skupina p. farára + katech.
D. Ferenčíkovej a G. Karičkovej.
Stretnutie začína vždy o 17:15
v orlovni kostola. Na stretnutie
svoje dieťa sprevádza aspoň je-
den z rodičov.

5. Prosíme rodičov birmovancov, aby
29. 1. po mládežníckej sv. omši o
18:00 prišli na stretnutie s animá-
tormi jednotlivých skupín. Tam sa
vyhodnotí stav dochádzky na sv.
omše, sviatosť zmierenia a kate-
chézy na prijatie sviatosti birmo-
vania. Po sv. omši nech rodičia zo-
stanú v kostole, kde sa im priho-
vorí farár a potom sa rozídu na
stretnutie s animátormi, pod
vedením ktorých ich dcéra alebo
syn sa pripravuje.

6. Škola snúbencov sa uzatvára
stretnutím s lekárkou v sobotu
30. 1. o 9:00 na farskom úrade.
Touto cestou ďakujeme manžel-

skému páru a lekárke za ich
ochotu a pomoc v príprave snúben-
cov na ceste k sviatostnému man-
želskému životu.

7. Ďalšie diskusné stretnutie s
vysokoškolákmi bude v sobotu
30. 1. o 19:00 na farskom úrade.

8. V Roku kresťanskej kultúry Divadlo
„G“ Trebišov uvedie dňa 31. 1. o
17:00 v MsKS premiéru drámy
Júliusa Barča-Ivana Matka. Hra
nie je vhodná pre malé deti.
Vstupné: 2 €.

9. V utorok 26.2.2010 po večernej
sv. omši sa uskutoční biblické
stretnutie v ORLOVNI. Téma:
Markovo evanjelium 11. a 12. kap.
Pozývame všetkých, ktorí si chcú
prehĺbiť vedomosti zo sv. Písma a
rozjímať nad Božím slovom.

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa tretíkrát:

Lukáš Semanko a Michaela Dombajová
Tomáš Polák a Martina Ješová

Milan Dragula a Štefania Dudášová.
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.
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sv. Tomáš Akvinský


