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Resp.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.
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SMRŤ METODA

PO FORCHHEIMSKOM MIERI začalo
na Veľkej Morave značne pribúdať
franských kňazov, ktorí sa snažili

získať vplyv vo vládnych kruhoch a otu-
povať činnosť arcibiskupa Metoda, ktoré-
ho zasa obvinili za používanie ľudovej reči
v liturgii. Z ich iniciatívy, ako aj Sväto-
plukovho poradcu kňaza Jána z Benátok,
sa obvinenia dostali aj do Ríma.

Pápež si pozval Metoda do Ríma, a tak
začiatkom r. 880 tam prišiel už po tretí
raz. Nešiel sám, išlo s ním aj veľkomorav-
ské posolstvo s veľmožom Zemežizňom.
Pápež nezistil z dogmatického hľadiska
žiadne bludy v Metodovom konaní. Výs-
ledkom tohto posolstva bola pápežská
bula „Industria tue“, ktorú Ján VIII. vydal
v júni 880, ktorou potvrdil Metodovu pra-
vovernosť a jeho arcibiskupskú právomoc.
Z toho vyplývalo, že Metodovi podliehali
všetci kňazi na Veľkej Morave, aj novo vy-
svätený biskup Viching, ktorého pápež
vysvätil na žiadosť Svätopluka pre novo-
vytvorené nitrianske biskupstvo. Bolo po-
volené používanie staroslovienčiny prak-
ticky pri všetkých bohoslužbách. Bolo to
veľké privilégium, ktoré sa dostalo našim
veľkomoravským predkom. Ján VIII. vy-
hovel veľkomoravskému posolstvu a prijal
pod osobitnú ochranu celú veľkomorav-
skú ríšu.

Úspech si Metod dlho neužil. Po náv-
rate z Ríma sa opäť dostal do sporu s Vi-
chingom, teraz už nitrianskym biskupom.
Priamym impulzom k rozbroju malo byť
neslýchané rozšírenie falzifikátu pápež-
skej listiny, ktorú si Viching zrejme zado-
vážil počas svojho pobytu v Ríme. O jej
obsahu nám, žiaľ, zachované pramene nič
nehovoria. Dozvedáme sa o nej len z upo-

vedomenia pápeža Metodovi, ktorý ho
ubezpečuje, že žiadnu listinu, ani iné po-
verenie, Vichingovi nedal.

Krátko po návrate na Veľkú Moravu
pozval Metoda do Byzancie cisár Bazileos
I. Arcibiskup pozvanie prijal a vydal sa
na cestu do svojej vlasti pravdepodobne
v r. 881. Pramene nám podrobnosti o tej-
to návšteve neuvádzajú. Len to, že sa vrá-
til nasledujúci rok. Pred Metodom stála
ešte náročná a namáhavá práca na Veľkej
Morave – pokračovať v diele svojho brata
– predovšetkým dokončiť preklad Biblie.

Metod pokračoval aj v nešťastnom
a vyčerpávajúcom súboji s Vichingom, za
ktorým stál aj sám Svätopluk. Metodov
spor s hlavou nitrianskej diecézy vyvr-
cholil v r. 884, keď Metod Vichinga ex-
komunikoval. Viching sa nevzdal a išiel
do Ríma, aby sa exkomunikácie zbavil.
Do karát mu výrazne zahrala personálna
zmena na pápežskom stolci, na ktorý za-
sadol Štefan V. Ten obvineniam, ktoré
predniesol Viching uveril, čoho dôkazom
je listina, ktorú zaslal Svätoplukovi, kde
veľkomoravského hodnostára obvinil
z bludu (učenie o trojici) a z mylného
uplatňovania staroslovienčiny a zakázal
v nej pod trestom uvrhnutia do kliatby
slúžiť bohoslužby.

Metod na tieto zarmucujúce správy už
reagovať nestihol. Na začiatku r. 885 sa
jeho zdravotný stav zhoršil. Pred svojou
smrťou odporučil na zhromaždení veľko-
moravského duchovenstva za svojho nás-
tupcu Gorazda, jedného zo svojich učení-
kov. Naposledy celebroval sv. omšu na
Kvetnú nedeľu. O tri dni, 6. apríla 885,
naposledy vydýchol. Pochovaný bol v ka-
pitulskom chráme.  – bl –

ČLOVEK sa domnieva, že sa stal
stredom sveta, že je sám pá-
nom všetkého, že mu všetko

patrí a všetko môže dosiahnuť a že
sa stal slobodným. Ale práve tento
moderný človek sa bojí ako čert kríža
akejkoľvek straty vo svojom živote.
Zapierať sa? Strácať? Umierať? Len
to nie. Žiť. Mať. Užiť. Získať. Urvať.

A predsa život nás stále
o niečo oberá. O mladosť.
O čas. O sily atď. Chcieť mať
to, čo sa nám berie? Z toho
rastie strach. A nesloboda.
A tak človek, ktorý má dojem,
že sa oslobodil alebo prehlá-
sil, že nie je nikomu zodpo-
vedný a že mu všetko patrí,
sa stáva bytosťou, ktorá
ochorela strachom, skutoč-
ným i vymysleným. A člove-
kom, ktorý nie je schopný sa
ničoho vzdať, a teda
ani milovať.

Ježiš neprotestu-
je proti tomu, že ho
Peter nazýva Mesiá-
šom - záchrancom.
Ale hneď hovorí o svojom utrpení, ba
i o smrti. Nie je to pre nás milá pes-
nička o to viac, že hneď je pripojená
výzva, aby sme ho v tom nasledovali.

Naozaj máme hľadať smrť? Nie je
to niečo zvrátené? Nie, smrť určite

hľadať nemáme, ale smrť a utrpenie
a mnohé straty v živote hľadajú nás.
A dokonca zistíme, že čím sme lepší,
čím viac sa snažíme nesebecky milo-
vať, tým viac nás to stojí, tým ťažší
je kríž. Je to čudné? Ale veď toto je
práve Kristova cesta. Miloval ľudí tak,
ako nikto iný, a miloval Boha tak, ako
žiadny človek: preto je Mesiášom.

Lenže preto, že toto realizo-
val práve na tomto a nie na
nejakom vymyslenom svete,
prinieslo mu to utrpenie
a smrť. Ale tiež vzkriesenie.

Ak teda chceme podiel na
jeho živote, a teda aj podiel
na večnosti, nezostáva nám
iné, ako nastúpiť na túto
cestu. S jasnou tvárou. Veď
Ježiš nám túto cestu pre-
šliapal, vyskúšal a dokázal,
že vedie k cieľu. Je to cesta

straty strachu, ces-
ta slobody. Cesta
jednoduchá a predsa
náročná; človek sa
totiž musí prestať
riadiť príkladmi toh-

to sveta, musí prestať dbať na to, čo
sa cení a vysloviť to, čo vidí na Ježi-
šovi Kristovi. Je to cesta viery, cesta
kríža, ale aj slobody.

Aleš Opatrný, „Stůl slova“,
 preložil – pu –
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 10:30 9:00

Nový Ruskov 9:00 9:00

Charitný dom J.M. 17:00

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

Narodenie sv. Jána Krstiteľa 6:30

Iz 49,1-6; Ž 139; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80 Chválim 11:30 † Andrej, Ladislav, Peter

ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne. 18:00 † Ján, Janka, Marek

Gn 13,2.5-18; Ž 15; Mt 7,6.12-14 6:30

11:30 ¤ kňaz Jozef

18:00 † Anna

6:30

Gn 15,1-12.17-18; Ž 105; Mt 7,15-20 11:30 † Michal

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 18:00 † Ján 

6:30

Gn 16,1-12.15-16; Ž 106; Mt 7,21-29 11:30 † Jozef

Oslavujte Pána, lebo je dobrý. 18:00 ¤ Mária, Miroslava, Marcel

Sv. Ireneja, bs. mč. 6:30

Gn 17,1.4-5.9-10.15-22; Ž 128; Mt 8,1-4 11:30 † Pavol, Andrej, Mária

Požehnaný bude muž, ktorý sa bojí Pána. 18:00 ¤ rod. Digaševičova

Sv. Petra a Pavla, ap. 7:30 † Ján

prikázaný sviatok 9:00

Sk 12,1-11; Ž 34; 2 Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 10:30

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 18:00 † Štefan

7:10 Ranné chvály

7:30 † Ján, Anna

1 Kr 19,16b.19-21; Ž 16; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62 9:00 † Anna, Michal

10:30 ¤ pro populo

17:00 Farfest

Pane, kto smie bývať v tvojom svätom 

stánku?

Ty, Pane, si moje jediné dobro.

13. nedeľa v období cez rok
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Bohu známi darovali na kostol a na
kaplnku po 200 €.

2. Na medzinárodnej výstave devocioná-
lií Sacroexpo 2013 v poľskom meste
Kielce sme zakúpili bohostánok a ka-
lich s cibóriom do nemocničnej kapl-
nky. Do nášho kostola dve cibóriá na
rozdávanie Eucharistie, pre ZH pa-
ténu.

3. Ďakujeme Ľubomírovi Bajusovi za ce-
loročné vedenie Biblických stretnutí.

4. Sestra Alojzia pozýva na ďalšie laické
stretnutie Spoločenstva matky Alfon-
zy Márie, ktoré bude dnes, v nedeľu
23.6., o 15. hod. na fare.

5. Plán duchovnej obnovy pri večer-
ných sv. omšiach: V pondelok vdp.
Kamil Ganóczy, gr. kaplán v Trebi-
šove, utorok, Ján Dulín, farár v Tr-
hovišti, v stredu páter Marek Red-
lich, OFM, administrátor v Brehove,
štvrtok vdp. Vincent Pristáš, farár
v Čerhove, piatok vdp. Emil Zorvan,
gr. kaplán v Trebišove, v sobotu vdp.
Branislav Varga, farár v Sečovciach.

6. S kapl. Jozefom sa rozlúčime v ZH
dnes o 10.30 hod. a v TV v nedeľu
o 9. hod. Ďakujeme mu za dvojročnú
službu vo farnosti.

7. Nový kaplán novokňaz Ján Kocurko
z Lipian príde na odpustovú sláv-
nosť. Privítame ho na slávnosť Náv-
števy P. Márie 2. júla.

8. V piatok 28. 6. od 8. hod. kapláni
navštívia chorých, lebo na prvý pia-
tok 5. 7. je celonárodná slávnosť sv.
Cyrila a Metoda.

9. Na konči školského roka v piatok
o 11.30 pozývame žiakov na slávnos-
tné poďakovanie Te Deum hymnom
Teba, Bože, chválime za vzdelávanie
v škole, lebo nie všetky deti majú ta-
kúto možnosť.

10. V sobotu je prikázaný sviatok sv.
Petra a Pavla, apoštolov. Omše sú
ako v nedeľu, kedy je v celej Cirkvi
vyhlásená zbierka Cent sv. Petra na
podporu Sv. stolca. V tento deň
v rámci Roka viery v našom kostole
môžeme získať úplne odpustky.

30.6.2013 7:30 9:00 10:30

1. čítanie P. Urban

žalm P. Sopková

2. čítanie Ľ. Bajus

prosby A. Kassay

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:

Lukáš Borovič a Patrícia Zambová
Viktor Timko a Dorota Takáčová

Ohlasujú sa druhýkrát:
Rastislav Jendželovský a Zuzana

Papčová
Boris Ňaršanský a Gabriela Borovská

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke

medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI

11. Odpustová slávnosť Návštevy Pan-
ny Márie začne v nedeľu 30. 6.
o 10.30 hod. na Mariánskom námes-
tí, s tribúnou pri Imaculate. Marián-
ske námestie bude vtedy  inauguro-
vané. Na slávnosti sa zúčastnia
Mons. Bernard Bober, celebrant,
Mons. Milan Chautur, kazateľ,
a primátor mesta Ing. Marián Kole-
sár, ktorý odhalí pamätnú tabuľu.
Všetkých pozývame na historickú,
výnimočnú slávnosť. Nech je Panna
Mária v našom meste uctievaná aj
týmto spôsobom.

12. Farfest začne v nedeľu o 17. hod.
na farskom dvore so zábavou a hud-
bou a skupinou TIKO. Preto večerná
sv. omša o 18. hod. nebude.

13. Pripravujeme Detský farský denný
tábor. Bude v škole sv. Jozafáta od
8.7. do 13.7. Poplatok je 3 € na deň,
je aj súrodenecká zľava. Prihlášky
sú k dispozícii v sakristii.

V sobotu 15. 6. sviatosť krstu
prijala Alžbeta Koscelanská
a v nedeľu 16. 6. Jakub Bocan.

Vítame ich v našom spoločenstve.
Nech sú rodičom na radosť a svetu na
osoh.

DETSKÉ OKIENKO
Nech prázdniny pre vás nie
sú prázdne dni, ale nech je
to požehnaný čas, plný zážit-
kov a radostných chvíľ ☺...


