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XVI. ročník

21. júla 2013
16. nedeľa v období cez rok

Resp.: Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku.

U

Miloš Geci, kaplán

MARTA, MARTA, STARÁŠ SA

A ZNEPOKA ZNEPOKA ZNEPOKA ZNEPOKA ZNEPOKOJUJEŠOJUJEŠOJUJEŠOJUJEŠOJUJEŠ
PRE MNOHÉ VECI

ČASTOKRÁT SI MYSLÍME, ak to
neurobím ja, neurobí to nikto!
Takto to pravdepodobne cítila

aj Marta v deň, keď prišiel na návšte-
vu Ježiš. Hnevala sa na Máriu aj na
Ježiša, že ju nechali robiť všetko sa-
mu. V jej predstavách mohol aspoň
Ježiš, tento ohlasovateľ lásky a milo-
srdenstva, vidieť, ako ťažko pracuje
ona a ako málo robí Mária. Nechápal,
že správne by bolo, keby povedal

Márii, aby vstala a pomohla jej?
Marta sa vlastne pokúšala všetko –
vrátane svojej sestry a Ježiša – pod-
riadiť svojej vôli. Podľa Ježiša si však
v ten deň vybrala lepší podiel Mária.
A urobila len to, že sa potichu posa-
dila k jeho nohám a počúvala ho.

Aký protiklad medzi týmito dvoma
ženami! Mária bola tichá, sústrede-
ná, preniknutá Ježišovou múdrosťou
a jeho učením. Doslova okolo nej bo-
la oáza pokoja a dôvery. Naopak Mar-
ta, pravdepodobne pobehovala po do-
me, hrkotala hrncami a panvicami

v snahe dať najavo svoju neľahkú si-
tuáciu. Isto si vieme predstaviť na-
pätie, čo ju obklopovalo.

Otázka znie, akú atmosféru preží-
vame vo svojich rodinách my? Máriin
pokoj alebo Martinu ustarostenosť?

Hovorí sa, že keď čakalo Matku
Teréziu príliš veľa práce, modlila sa
dvakrát dlhšie ako zvyčajne. Modlitba
nám prináša úľavu a pokoj, dovoľuje
Bohu vniesť do nášho každodenného
života pohodu a poriadok. Keď naše
srdce pokojne spočíva v Ježišovej
prítomnosti, prúdi z nás jeho Duch
ku každému okolo nás. Svoj domov
i prostredie, kde pracujeme, dokáže-
me naozaj zmeniť – stačí jednoducho
nasledovať Máriin príklad a sedieť
každý deň v tichosti pri Ježišovi. Vy-
užime preto tento prázdninový čas
nielen na oddych, ale aj na stíšenie
sa a dovoľme naplniť pokojom naše
rodiny.  n

AJ TENTO ROK SME u nás v Tre-
bišove začali prázdniny s denným
táborom. Denne sa nás stretávalo

60 ľudí; deti, mládež aj dve ochotné po-
mocníčky, ako si oni hovorili pohoto-
vostná čata, teta Boďka a teta Heďka.

Cieľom tábora bolo prehlbovanie viery
hravou formou, aby sa sviatosti stali pre
deti denným pokrmom pre ich dušu.
Program bol zostavený podľa siedmich
prameňov spásy – siedmich sviatostí.

V pondelok po spoločnej modlitbe sa
stretla s deťmi p. katechétka Danka, kto-
rá s nimi hovorila o sviatosti krstu. Ako

aktivitu si
m a ľ o v a l i
krstnú ko-
šieľku a
každý si vy-
strihol čer-
vené srdieč-
ko, ktoré si
nalepil na

tričko, ako prejav svojej lásky a vďačnos-
ti za dar viery v krste. A potom už deň
vyplňovali rôzne hry a súťaže pripravené
animátormi Orlov – Paťky a Bongiho.

V utorok po spoločnej modlitbe, pri
ktorej si chlapci obliekli kajúce rúcho,
ako symbol sviatosti pokánia, dievčatká
mali počas modlitby biele prikrývky
na hlavách, ako prejav čistého
srdiečka, znova prišla p. katechét-
ka Danka, ktorá s deťmi hovorila
o sviatosti pokánia a Sviatosti
oltárnej... Počas aktivity deti vy-
tvorili krásne monštrancie,
schránky pre p. Ježiša, zo slamie-
nok. A ďalšie chvíle, až do
večernej sv. omše, vyplnili hrami
a súťažami, ktoré pripravili ani-
mátori Lastovičiek Dávid a Jakub.

V stredu sme sa stretli skoro ráno
pred kostolom, kde sme nasadli do auto-
busu a odviezli sa do Tatier na túru na
Popradské pleso. Nebola to však obyčaj-

DETSKÝ DENNÝ FARSKÝ TÁBOR - SEDEM PRAMIENKSEDEM PRAMIENKSEDEM PRAMIENKSEDEM PRAMIENKSEDEM PRAMIENKOOOOOVVVVV
Čerpajte s radosťou
z prameňov spásy.

(Iz 12,3)

ná túra pre telo. Hneď na
začiatku sa nám stratili 5
animátori a deti sa pustili ich cestou
hore hľadať. Po ceste tak mali veľa zážit-
kov. Dokonca našli zraneného človeka,

ktorého na-
padli zbojníci,
a deti mu
ošetrili rany
a odniesli ho,
aby mu už nik
n e u b l í ž i l .
Všetci animá-

tori boli plne vyťažení, ale aj naši anjeli
strážni. Domov sme sa šťastní dostali až
po 20-tej hodine.

Vo štvrtok doobeda s nami strávila
čas p. katechétka Gabika, ktorá s deťmi
rozprávala o sviatosti manželstva a Dian-
ka s Janíkom o sviatosti kňazstva. Obe-
dovali sme vo fare, kde nám teta Bačová
pripravila chutný guľáš, ako polievku aj
druhé, a potom sme sa vybrali s p. deka-
nom do Slov. N. Mesta, kde je súsošie
a kostol sv. Cyrila a Metoda. P. dekan sa
všeličo vypytoval, my sme všeličo ne-
vedeli, tak nám to porozprával. Tu sme

mali aj sv. omšu. A do večera sme na
fare tancovali eRko tance.

V piatok sme si hovorili o svia-
tosti pomazania chorých a deti vy-
kreslili celý chodník kvetinkami,
aby všetci, čo pôjdu na sv. omšu,
šli po kvetinovom koberčeku. Bol
to prejav lásky starým rodičom.

Pri sv. omši sme poďakovali
Pánu Bohu, že bol stále s nami, p.
riaditeľovi školy sv. Jozafáta, ujovi

Škulkovi, tetám Boďke, Heďke, Bačovej,
animátorom za krásny vydarený tábor.
Ako pamiatku si každý odniesol medailu
s nápisom „SOM BOŽIE DIEŤA“.

  sr. Veronika



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

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

Sv. Márie Magdalény 6:30

Pies 3,1-4a; Ž 63; Jn 20,1-2.11-18

Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj. 18:00 ¤ Magdaléna

Sv. Brigity, rh., spolupatrónky Európy 6:30

Gal 2,19-20; Ž 34; Jn 15,1-8

Velebiť budem Pána v každom čase. 18:00 † Juraj, Mária, Peter

6:30

Ex 16,1-5.9-15; Ž 78; Mt 13,1-9

Pane, daj nám chlieb z neba. 18:00 † 3x Anna

Sv. Jakuba, ap. 6:30

2 Kor 4,7-15; Ž 126; Mt 20,20-28

Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. 18:00 † Július

Sv. Joachima a Anny, rodičov P. Márie 6:30

Ex 20,1-17; Ž 19; Mt 13,18-23

Pane, ty máš slová večného života. 18:00 † Anna, Tichomír, Marta

Sv. Gorazda a spol. 7:00 ¤ Magdaléna s rod.

Ex 24,3-8; Ž 50; Mt 13,24-30

Prijmi od nás, Pane, obetu chvály. 18:00 † Michal

7:10 Ranné chvály

7:30 ¤ Zuzana, Slavomír, Martin

Gn 18,20-32; Ž 138; Kol 2,12-14; Lk 11,1-13 9:00 ¤ Henrieta, Radoslav, Romana

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Anna
Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať.

17. nedeľa v období cez rok
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Zo svadby novomanželov Timkov-
cov darovali 30 €.

2. V nemocničnej kaplnke sme osa-
dili bohostánok a vitráže, zvýraz-
ňujúce jeho dominantnosť.

3. Dnes je vyhlásená zbierka na
opravu fasády na veži kostola.

4. Na veži kostola po odkrytí pôvod-
nej ornamentiky sa osádzajú chý-
bajúce omietkové výlisky, tzv.
mníšky, ktoré sú v tvare gotické-
ho oblúka. Všetky práce sa vyko-
návajú podľa odborných pokynov
Krajského pamiatkového úradu
v Košiciach. Posledný kontrolný
deň na stavbe bol 27. júna a ďalší
bude v auguste.

5. Ďakujeme sr. Veronike, animáto-
rom, dobrovoľníkom a vedeniu
Strednej odbornej školy sv. Joza-
fáta za farský denný tábor pre
deti, ktorý sa konal od 8. 7. do
13.7. Zúčastnilo sa ho 46 detí, 12
animátorov a 2 pomocníčky. Rov-
nako tak vyjadrujeme vďaku a
Pán Boh zaplať!  všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom zapojili do
dobrého priebehu tábora.

6. Od 1. júla filiálka Nový Ruskov
už nie je už pastoračne spravova-
ná z Trebišova, lebo právne vždy
patrila pod farnosť Plechotice
a plnohodnotne tam patrí.

7. Dnes je arcidiecézna púť do die-
céznej svätyne v Gaboltove ku cti
Panny Márie Škapuliarskej. Hlav-
ným celebrantom bude spišský
biskup Mons. Štefan Sečka.

8. Tábor Škriatok bude v termíne 5.-
10. 8. 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 sú na boč-
nom oltári a vyplnené môžete pri-
niesť po každej nedeľnej omši ani-
mátorovi. Viac na:

www.skriatok.unas.cz

28.7.2013 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie L. Fraštia J. Bajusová M. Vargová

žalm M. Borošová

2. čítanie P. Urban I. Krestianová H. Fraňová

prosby Ľ. Bajus Z. Bačová Ľ. Markovičová

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:
Marek Tomko a Jana Varšová

Ohlasujú sa tretíkrát:
Ivan Takáč a Lenka Šcerbová

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

medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

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

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI

V sobotu 6. 7. sviatosť krstu
prijali Hana Rovňáková, Miloš
Andráši, Michal Bajus. Vítame

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

9. Dekan, z poverenia otca arcibis-
kupa, uviedol do úradu farára
podľa liturgických predpisov: 7. 7.
farára vo Vojčiciach, 14. 7. farára
v Plechoticiach a 28. 7. uvedie fa-
rára v Zempl. Branči.

10. Farský kostol vo Veľkom Šariši
bol 14. 7. na odpustovej slávnosti
otcom arcibiskupom Bernardom
vyznačený titulom diecézna svä-
tyňa.

11. Sv. otec František vymenoval dňa
11. 7. nového trnavského arcibis-
kupa. Stal sa ním doterajší apoš-
tolský administrátor Mons. Ján
Orosch. Otec arcibiskup Ján
Orosch si pred 9 rokmi zvolil bis-
kupské heslo: „Corde videre“ –
„Vidieť srdcom“, k čomu ho inšpi-
rovala osobnosť a služba sv. Vin-
centa de Paul, pokorného služob-
níka chudobných.

12. Národné stretnutie mládeže
2013 pri príležitosti Svetových dní
mládeže v Rio de Janeiro, v Brazí-
lii, bude 26.-28. 7. v Ružomberku
s mottom Choďte a získavajte
učeníkov zo všetkých národov
(porov. Mt 28, 19) Je určené pre
mládež, ktorá sa nebude môcť
zúčastniť stretnutia v Brazílii.


