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Resp.: Jasaj Bohu, celá zem.
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Beáta Šimková, katechétka
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EVANJELISTA LUKÁŠ nás túto
nedeľu privádza na cestu do
Jeruzalema, po ktorej kráča

Ježiš. Počas tejto cesty navštevuje
viaceré mestečká a dedinky. Priblížil
sa čas a bola daná príležitosť i zod-
povednosť, buď Krista a s ním Božie
kráľovstvo prijať, alebo odmietnuť.

Kristus si uvedomuje dôsledky od-
mietnutia pre tento svet, ale aj
význam misijného poslania a nedos-
tatok pracovníkov pre také poslanie.
Preto okrem Dvanástich vyhľadá ešte
72 iných učeníkov a vyšle ich po
dvoch, aby ich svedectvo bolo viero-
hodné podľa židovského práva pre
svedectvo. Posiela ich do každého
mesta a na každé miesto, kam sa
sám chystá ísť. Posiela ich ako svo-
jich zástupcov a pomocníkov, pretože
žatva je veľká a robotníkov (apošto-
lov) málo. Majú prosiť Boha, „Pána
žatvy“, aby poslal viac robotníkov,
lebo Cirkev čakajú veľké úlohy, pre-
dovšetkým pri ohlasovaní evanjelia,
aby prenikalo „do celého sveta“.

Aj keď pri
tomto svo-
jom poslaní
budú ako
ovce medzi
vlkmi, majú
pozdravením
pokoja (ša-
lom) zvolá-
vať Božiu
spásu a po-
ž e h n a n i e
na dom, kde
sa budú
zdrž iavať .
Ne jedna lo
sa o nejakú
spoločenskú návštevu, ani o zabez-
pečenie si pohodlného života. Išlo
o ohlasovanie Krista, aby ho ľudia
prijali a zabezpečili si budúcnosť nie
v pozemskom blahobyte, ale v du-
chovnom – nebeskom.

Ježišove slová, ktoré predložil 72
učeníkom, platia aj pre nás. Ak nám
nie je ľahostajné Božie kráľovstvo,
mali by sme brať jeho slová vážne.
Nech sú pre nás príkladom aj dvaja
veľkí ohlasovatelia evanjelia – Cyril
a Metod – ktorých 1150. výročie prí-
chodu na naše územie si teraz pripo-
míname, ktorí v duchu dnešného
evanjelia sprítomnili Krista našim
predkom.  n

Trebišovský rodák, akad.
sochár Ján Leško, nedávno
venoval našej farnosti sochu
Cyrila a Metoda, súťažný
návrh súsošia Cyrila, Meto-
da a Gorazda pre hlavné
mesto Bratislava. Pri tejto
príležitosti sme sochára po-
prosili, aby priblížil našim
čitateľom niekoľko podrob-
ností z tvorby umeleckého
diela.

Pri príležitosti 1150. výro-
čia príchodu Cyrila a Metoda
na Veľkú Moravu zorganizo-
vala Konferencia biskupov
Slovenska, Matica Slovenská
a Spolok sv. Gorazda súťaž
na pamätník – súsošie Cyri-
la, Metoda a Gorazda. Súťa-
že sa zúčastnilo 23 súťaž-
ných návrhov a odborná ko-
misia vybrala do druhého kola tri.
Medzi tými tromi bol aj môj návrh.
Aký bol výtvarný zámer vášho súsošia?

Inšpiráciou pre mňa bola byzant-
ská ikona s prvým dochovaným zobra-
zením vierozvestov. No sochársky zo-
braziť ikonu priestorovo je náročné.
Vo svojom návrhu som vychádzal z by-
zantského poňatia, kde som tretí roz-
mer – hrúbku – zmenšil na minimum
až do doskového tvaru, ako samotná
ikona. Zameral som sa skôr na výraz
drapérie a jasné atribúty svätcov –
knihu a kríž.

Súťažné podmienky predpokladali
sochu v bronze o výške asi 2,5 metra,
ktorá mala byť umiestnená na Hurba-
novom námestí v Bratislave. Ja som
súťažný návrh predkladal alternatívne
aj v liatine s hrdzavým efektom „cor-
ten“, v ktorom atribúty ako písmo
v knihe a kríž mali byť pozlátené.

Odborná kritika po vy-
hodnotení súťaže konštato-
vala, že nebol vybratý nová-
torský postup typický pre
21. storočie. Ja si však mys-
lím, že môj koncept zodpo-
vedá súčasným výtvarným
princípom a zrejme aj to bol
dôvod, že vyhral konzervatív-
nejší návrh môjho kolegu.
Kde by sme ešte mohli vi-
dieť vaše dielo okrem oltá-
ra, ambóny a kríža, ktoré
dôverne poznáme z nášho
kostola?

Najbližšie je moje súso-
šie Cyrila a Metoda na kri-
žovatke v Slovenskom No-
vom Meste, ďalšie súsošie
je v obci Hlinné vo Vranov-
skom okrese. Do 14. júla je
v Galérii Jána Koniarka

v Trnave výstava Cyrilo-metodská tra-
dícia vo výtvarnom umení, kde je vy-
stavený aj môj súťažný návrh pre
Bratislavu.
Minulý týždeň sme mali slávnostnú
inauguráciu Mariánskeho námes-
tia. Autorom tabule, ktorá sa sláv-
nostne odhaľovala, je práve náš so-
chár Ján Leško. Veríme, že niekedy
v budúcnosti bu-
dete mať mož-
nosť realizovať
podobnú sochu
aj vo vašom rod-
nom meste. Že-
láme veľa dob-
rých tvorivých
nápadov a veľa
úspechov vo va-
šej práci.

Za rozhovor
ďakuje      – pu –

TREBIŠOVSKÉ SÚSOŠIE CYRILA A METODA PRE BRATISLAVU



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 10:30

Nový Ruskov 9:00
Charitný dom J.M. 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

6:30

Gn 28,10-22a; Ž 91; Mt 9,18-26

V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj. 18:00 ¤ Erika

6:30

Gn 32,22-32; Ž 17; Mt 9,32-38

Ja v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, Pane. 18:00 † Jozef

Gn 41,55-57;42,5-7a.17-24a; Ž 33; Mt 10,1-7 6:30

18:00 ¤ Elena

Sv. Benedikta, op., spolupatróna Európy 6:30

Prís 2,1-9; Ž 34; Mt 19,27-29

Pána chcem velebiť v každom čase. 18:00 † Ján, Janka, Marek

6:30

Gn 46,1-7.28-30; Ž 37; Mt 10,16-23

Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia. 18:00 ¤ Anna

Gn 49,29-32;50,15-26; Ž 105; Mt 10,24-33 7:00 ¤ Nepoškvrn. srdce PM

Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne. 18:00 † Anna

7:10 Ranné chvály

7:30 ¤ Mária s rod.

Dt 30,10-14; Ž 69; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37 9:00 † Marián

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Alžbeta

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, 

ako dúfame v teba.

Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.

15. nedeľa v období cez rok
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Novomanželia Bodnárovci darovali
na kostol 50 €. Na nemocničnú
kaplnku darovali farnosti Parcho-
vany a Hraň po 100 €.

2. Zbierka Cent sv. Petra: TV 467,45 €
ZH 17,30 €. Pán Boh zaplať!

3. Ministerstvo kultúry SR nám
schválilo dotáciu na reštaurova-
nie exteriérovej omietky na veži
kostola v hodnote 15 tisíc €. Vlast-
ných financií máme 14 tisíc €. Teda
máme iba na hornú časť veže, lebo
celkový rozpočet je okolo 90 tisíc €.
Preto vyhlasujeme mesačné zbier-
ky. Oficiálna zbierka bude v nedeľu
21. júla. Zatiaľ môžete svoje milo-
dary prinášať do sakristie, do
zvončeka, alebo posielať na náš
účet vo VÚB - podľa inštrukcie vľa-
vo dole. O dva roky budú u nás pri-
mície, preto bolo by dobre dovtedy
ukončiť generálnu opravu kostola.

4. v nedeľu ste kúpou trička alebo
perníka prispeli sumou 312,60 € na
tábor Škriatok. Podporíme ňou chu-
dobnejšie deti.

5. Ďakujeme protagonistom za organi-
záciu odpustovej slávnosti a Farfes-
tu: firme A.M.D.G. za výzdobu tribú-
ny, pekárni v ZH za 30 chlebov, Mes-
tu Trebišov za tribúnu a ozvučenie,
zboru Magnificat, FPR a FER i dobro-
voľníkom a dobrodincom.

6. DVD z inaugurácie Mariánskeho ná-
mestia a odpustovej slávnosti si
môžete zakúpiť v sakristii za 10 €.
Otcovia biskupi veľmi ocenili reali-
záciu a požehnanie Mariánskeho
námestia.

7. Počas letných prázdnin a dovoleniek
od 8. 7. do 30. 8. poludňajšie sv.
omše o 11.30 hod. nebudú. Tiež
kancelária bude otvorená po každej
rannej a večernej sv. omši, a nie v
úradných hodinách, z dôvodu čerpa-
nia dovoleniek kňazov a kostolníkov.

8. Mnohí budú počas prázdnin a dovo-
leniek cestovať do susedného Ma-

14.7.2013 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie P. Sovák L. Stýbarová M. Švagrovská

žalm J. Dibdiak

2. čítanie B. Lešová M. Lörinčíková M. Hudaček

prosby T. Tink J. Hudaček P. Tóthová

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:

Ivan Takáč a Lenka Šcerbová
Ohlasujú sa tretíkrát:

Lukáš Borovič a Patrícia Zambová
Viktor Timko a Dorota Takáčová

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
V sobotu 29. 6. sviatosť krstu
prijali Klára a Sára Koščáko-
vé, Marek Grajcar, Milena

Korpášová. Vítame ich v našom spo-
ločenstve. Nech sú rodičom na ra-
dosť a svetu na osoh.

ďarska na kúpaliská. Preto farnosť
Čerhov vychádza v ústrety rekrean-
tom a ponúka nedeľné sv. omše v jú-
li o 7.30 h. v Slov. N. Meste a o 8.30
h. v Čerhove. V auguste o 7.30 h.
v Čerhove a 8.30 h. v Slov. N. Meste.

9. Detský farský denný tábor bude
v škole sv. Jozafáta od 8.7. do
13.7., stále od 7.30 hod. ráno. Deti
nech si donesú biele tričká. Ma-
mičky alebo babky prosíme o kolá-
čový príspevok na desiatu a olov-
rant.

10. Arcidiecézna púť do Gaboltova
bude 20. - 21. 7. Autobus odchádza
od kostola 20.7. o 15. hod. za 10 €.
Hláste sa v sakristii alebo na 0903
268667, 0910 417088 (p. Fraňová).

11. Tábor Škriatok sa uskutoční
v termíne 5.-10. 8. v RZ Lúčka-
Potoky pre deti vo veku 7-15 rokov.
Cena za jedno dieťa je 75 €, za
súrodencov po 70 €. V cene je za-
hrnutá doprava, strava, ubytovanie
a poistenie. Prihlášky si môžete
vyzdvihnúť na bočnom oltári a vypl-
nené môžete priniesť po každej ne-
deľnej omši animátorovi. Viac  na
www.skriatok.unas.cz

Svoje milodary na zreštaurovanie veže kostola môžete posielať aj na číslo nášho
účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 5432.


