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Resp.: Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie.

U

TÉMOU DNEŠNÉHO evanjelia je
podobenstvo o dvoch synoch.
Je to krátke podobenstvo, ale

veľmi bohaté na obsah. Otec poslal
synov pracovať do vinice. Prvý syn po-
vedal: „Nechce sa mi.“ No potom to
oľutoval a išiel. Druhý syn zasa pove-
dal: „Idem, Pane!“ Ale nešiel. Ktorý
zo synov teda splnil otcovu vôľu? Ani
jeden nebol ideálnym synom. Otec
z podobenstva je Boh a synovia rep-
rezentujú postoj ľudí k Bohu.

Gabriela Karičková, katechétka

padnú do hriechu, dokážu pochopiť
svoju morálnu biedu, ľutujú svoj
hriech a totálne zmenia svoj život.
Poznáme takých ľudí aj z Biblie,
napr.: kráľ Dávid, Mária Magdaléna,
sv. Pavol... Aj my často zrádzame Bo-
ha, neposlúchame ho a odmietame
pracovať v jeho vinici. On nám však
stále ponúka možnosť nápravy a náv-
ratu k nemu. Záleží len na nás, či
chceme plniť Božiu vôľu.     n

Evanjelium nám pripomína, že hod-
notu pred Bohom majú skutky a nie
iba prázdne slová. „Lebo ako telo bez
ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez
skutkov“ (Jak 2, 26).

My sa často podobáme niektorému
z týchto dvoch synov. Koľkokrát sa
nám nechce plniť Božiu vôľu. Koľko-
krát ani nevieme, čo je Božia vôľa.
Hovoríme Bohu: „Amen“ – tak je; tak
nech sa stane, ale chceme, aby to
bolo podľa našich predstáv. Koľkokrát
počúvame Božie slovo, ale ostávame
žiť v sporoch, v hneve, závisti či ne-

V SOBOTU, 6. SEPTEMBRA 2014,
po požehnaní, ktoré udelili naši
duchovní otcovia pán dekan

Jozef Gnip i kapl. Janko Kocurko, sa
54 dobrovoľníkov z našej farnosti vy-
bralo na 5. pešiu púť do Vranova n/
T., do Baziliky minor Narodenia
Panny Márie. Bol medzi nami kňaz
Marek z Kláštora minoritov v Bre-
hove, ktorý nás duchovne podporoval,
kým sa k nám nepripojili náš pán
dekan a sestrička Alojzia.

Na púti bolo niekoľko tradičných
zastavení na občerstve-
nie a doplnenie dušev-
ných i fyzických síl.
V Hriadkach i v Sačurove
na nás čakali buchty a
chutný guľáš. V chrá-
moch v Sečovskej Po-
lianke a v Čemernom
sme sa posilnili duchov-
ne. Všetkým bratom
a sestrám, ktorí nás vša-
de milo vítali a starali sa
o nás, patrí naše úprim-
né poďakovanie.

Po príchode do Vra-
nova n/T. sme sa spoločne poklonili
milostivému obrazu Panny Márie
a zúčastnili sme sa na sv. omši.
Obraz Panny Márie slzil 27. 8. 1708.
Svedkom slzenia okrem iných očitých
svedkov bol aj miestny farár a pred-
stavený Kláštora pavlínov vo Vranove
n/T. Augustín Hnatovič. Od 8. 9. 1708
bol vranovský chrám premenovaný na
Kostol Narodenia Panny Márie. O 10
rokov neskôr, v r. 1718, rozsiahly po-
žiar zničil vnútro svätyne, ale neublí-
žil tomuto milostivému obrazu, ktorý
zostal nedotknutý. Od tých dávnych
čias je Bazilika Narodenia Panny
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návisti, čiže v hriechu. Nič v našom
živote nemeníme, ale ostávame ľa-
hostajní. Tým, ktorí pohŕdavo poze-
rajú na iných a myslia si, že sú „lep-
ší“, Ježiš dnes hovorí tvrdé slová:
„Mýtnici a neviestky vás predchádza-
jú do Božieho kráľovstva“, lebo oni
uverili a kajali sa a vy ste sa nekajali
a neuverili ste (porov. Mt 21, 31-32).
Sú to tvrdé slová, ale odhaľujú nám
pravdu o nás samých a o stave
našich duší. Niekedy tí, ktorí hlboko

Márie vyhľadávaným mariánskym
pútnickým miestom.

Nedeľnú slávnostnú odpustovú om-
šu celebroval otec biskup Stanislav
Stolárik za účasti pozvaných hostí.
Mottom jeho kázne bolo: „Keď pominie
bolesť, zostane krása.“ Bolesť je
putom s naším Pánom, po nej pri-
chádza radosť a krása. Možno pove-
dať, že celým ľudským životom sa
vinie táto myšlienka: od narodenia
dieťaťa cez jeho výchovu, životnú ná-
mahu i zdolávanie životných prekážok

až po odchod z tohto
sveta. Otec biskup sa
prihovoril rodičom a po-
ďakoval im za zodpoved-
nú výchovu detí v duchu
náuky Cirkvi. Obrátil sa
aj k mládeži, ktorú po-
vzbudil, aby sa čoraz
viac zúčastňovala na pe-
ších pútiach, a tak
uchovávala zvyky našich
predkov. Vyjadril svoju
radosť nad novým poko-
lením, ktoré vie, aký je
zmysel jeho života: po-

znať Pána, veriť mu a žiť podľa jeho
prikázaní tak, aby sme na konci
svojej pozemskej púte prišli k bráne
do jeho kráľovstva.

Na záver patrí poďakovanie našej
Matke za ochranu, ale aj všetkým,
ktorí akokoľvek prispeli k vydare-
nému priebehu našej cesty: du-
chovným otcom, organizátorom, dob-
rodincom, tým, ktorí nás sprevádzali
svojimi modlitbami i myšlienkami
a všetkým účastníkom púte za vzá-
jomné povzbudzovanie a obohacu-
júce spoločenstvo.

Jana Muchinová



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 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
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, arch. 6:30

Zjv 12,7-12a; Ž 138; Jn 1,47-51    Pred tvárou 11:30 † Michal

anjelov budem hrať a spievať tebe, Pane. 18:00 ¤ Eva

Sv. Hieronyma, kň. uč. 6:30

Jób 3,1-3.11-17.20-23; Ž 88; Lk 9,51-56 11:30 † rod. Kurtošova

Kiež prenikne k tebe, Pane, moja modlitba. 18:00 † Andrej, Mária, Emil

Sv. Terézie z Lisieux, pn. uč. 6:30

Jób 9,1-12.14-16; Ž 88; Lk 9,57-62 11:30 † Anton, Tibor

Kiež prenikne k tebe, Pane, moja modlitba. 18:00 † Juraj, Mária

Svätých anjelov strážcov 6:30

Ex 23,20-23a;Ž 91; Mt 18,1-5.10  Svojim anjelom dá 11:30 † Ivona, Milan, Jozef

príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. 18:00 † František

6:30 † zosnulí členovia BSJ

Jób 38,1.12-21;40,3-5; Ž 139; Lk 10,13-16 11:30 † František, rod. Matiova, Vaňova

Veď ma, Pane, po ceste k večnosti. 18:00 ¤ Andrej

Sv. Františka Assiského 7:00 † zosnulí členovia RB

Jób 42,1-3.5-6.12-16; Ž 119; Lk 10,17-24

Vyjasni tvár, Pane, nad svojím služobníkom. 18:00 † Mária, Ján

7:10 ranné chvály

7:30 † Juraj, Mária, Cyril

Iz 5,1-7; Ž 80; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43 9:00 ¤ prvoprijímajúce deti

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Mikuláš
Vinicou Pánovou je jeho ľud.

27. nedeľa v období cez rok
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Na kostol darovali: z krstu Radovana
Moroza 20 €, zo svadby Ondrejkovič-
Bogdová 100 €, rod. Hanesova 500 €
a bohuznámi 25, 50, 100 a 2 000 €.
V Z. Hradišti L. Bizub 1 000 € na so-
chu Panny Márie.

2. Modlitby matiek a Modlitby otcov
z Komunity Útecha vás srdečne pozý-
vajú na modlitbové trojdnie: piatok
a sobota 26. a 27. 9. po večernej sv.
omši, v nedeľu 28. 9. o 16. hod.

3. Od pondelka nastupujú kúrenári, aby
dokončili montáž zvyšných konvekto-
rov a namontovali plynový kotol.
KPÚ odporúča, aby teplota v kostole
v zime nepresiahla +10 °C.

4. Ďakujeme maliarom, hlavne Jura-
jovi Tomkovi, za vymaľovanie kostola,
ktorí za minimálnu mzdu zrealizovali
dielo, ktoré očistilo a presvetlilo li-
turgický priestor.

5. V tomto týždni začali katechézy zame-
rané na prípravu na prijatie sviatosti
birmovania pre našich mladých kres-
ťanov. Rodičia venujte im svoju pozor-
nosť, aby z týchto stretnutí mali osoh
pre svoj budúci kresťanský život. Do
4. 10. nech sa prihlásia dospelí záu-
jemcovia o sviatosť birmovania.

6. V prvopiatkovom týždni spovedáme
pred sv. omšami. Chorých a starých
navštívime v piatok od 8. hod.

7. Od 1.10. si môžu prváci stredných
škôl vyzdvihnúť v kancelárii farské-
ho úradu alebo v sakristii prihlášky
na sviatosť birmovania. Pokrstení
mimo Trebišova si pôjdu krst potvrdiť
osobne na daný farský úrad. Ostat-
ným krst skontrolujeme tu na fare.
Prihlášky treba odovzdať do 20. 10.
v kancelárii farského úradu.

8. Jednotlivé skupiny birmovancov 2.
ročníka majú stretnutia v stredu,
štvrtok a v piatok o 17.00 na farskom
úrade. Nezabudnite na prvopiatkovú
spoveď od tohto mesiaca, na piatkové
večerné sv. omše (sedenie vpredu)
a hlavne na účasť na sv. omši v ne-
deľu a v prikázané sviatky.

9. V sobotu od 9. do 11.30 hod. pokra-
čujú snúbenecké náuky pre snúben-

5.10.2014 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie A. Zapotoková Z. Domaracká M. Plonický M. Hudaček

žalm J. Dibdiak

2. čítanie B. Lešová D. Sabo R. Vaníková B. Dinisová

prosby P. Urban O. Domaracký N. Tomková M. Švagrovská

Svoje milodary na temperovanie a vymaľovanie kostola môžete posielať aj na číslo
nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 6543.

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:

Peter Lacik a Eva Pavlíková
Dušan Michalko a Martina Tereščáková

Marián Wagner a Oľga Arvaiová
Ohlasujú sa prvý, druhý a tretíkrát:
Tomáš Koczák a Lenka Hajnusová

Ohlasujú sa tretíkrát:
Igor Semanko a Jana Vasiľková

Jozef Oláh a Františka Rusnáková
Marián Džavan a Lucia Baranová
Lukáš Beď a Jaroslava Kovaľová

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

snúbencami, má povinnosť ohlásiť to na
farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

cov, ktorí chcú uzavrieť sviatostné
manželstvo v tomto roku.

10. V októbri si uctievame Pannu Máriu
modlitbou sv. ruženca. V pondelok až
štvrtok pred večernou sv. omšou o
17.30 sa budú predmodlievať žiaci ZŠ
s katechétkami, v piatok birmovanci,
v sobotu kňazi a v nedeľu Ruž. bratstvo.

11. Na púť do Svätej Márie sa odchádza
autobusom v sobotu 4. 10. o 8.30 hod.
po Večeradle a sv. omši v našom kos-
tole. Pútnici sa budú modliť pobož-
nosť fatimskej soboty a zúčastnia sa
sv. omši na milostivom pútnickom
mieste.

12. AdCh pôsobiaca v Trebišove ponúka
pomoc pri opatrovaní chorých a sta-
rých ľudí opatrovateľkami, ktoré pri-
chádzajú do domácnosti a službu cez
deň v Dennom stacionári. Bližšie in-
fo na tel. č. 0910 842438 alebo u sr.
Veroniky.

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 20. 9. sviatosť krstu
prijali Radovan Moroz, Patrícia
Varadyová, Alena Kináčová, Mar-

kus Kináč a Magdaléna Varadyová. Víta-
me ich v našom spoločenstve. Nech sú
rodičom na radosť a svetu na osoh.

V sobotu 20. 9. si sviatosť
manželstva vyslúžili Zdenko Vaň-
ko a Ivana Sisáková, Pavol On-
drejkovič a Lucia Bogdová. Na spoločnej
ceste životom im prajeme veľa Božieho
požehnania.


