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Deň matiek

Resp.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Gabriela Karičková, katechétka

ĽUDIA SA ČASTO sťažujú na
dobu, v ktorej žijú. V niektorých
veciach majú pravdu. Ale ktorá

doba bola tá dobrá? Možno by sme
nemali rozmýšľať nad dobou, ale nad
sebou. Položme si otázky: „Je dnes
niečo, čo ma robí lepším, ľudskejším,
či zodpovednejším? Kto ma posväcu-
je?“ Áno, aj dnes je to Ježiš, ktorý
nás vyzýva zachovávať Božie slovo

ako prejav lásky voči nemu, prisľu-
buje potechu a silu Ducha Svätého,
pripomína perspektívu radostného
stretnutia sa v nebi.

Pri čítaní dnešného evanjelia
možno vycítiť z Ježišových slov váž-
nosť chvíle. V testamente nám chce
Ježiš zanechať to najdôležitejšie.
„Kto ma miluje, bude zachovávať moje
slovo a môj Otec ho bude milovať;
prídeme k nemu a urobíme si uňho
príbytok.“

Skutočná láska sa nutne musí
prejaviť aj skutkami a záujmom
o milovaného. Bez skutkov je naša
viera mŕtva a zužuje sa na zbožné
klišé. Keď sa zamilujeme do Ježiša,

UK

dodržíme jeho slovo. V tomto význa-
me sa dajú chápať aj metafory zo
Zjavenia sv. Jána: „Ľudia, ktorí si za-
milovali Ježiša, jeho život a jeho slovo,
sú ako Ježišova nevesta, ktorá z lásky
k svojmu partnerovi žije nie to, čo »mu
vidí na očiach«, ale to, čím je oslovená.“
A oslovení sme nielen slovom, ale
vyžarovaním celej bytosti toho, kto
nás miluje.

Je máj – lásky čas, nebojme sa
zamilovať sa do Ježiša.

Nehľadajme v náboženstve len
tzv. barličky pre svoj život, len zážit-
ky či atrakciu. Hlásme sa čestne ku
Kristovi, k jeho slovu a s láskou ho
zachovávajme.  n

ALEBO AJ  Sára Schalkház, pochá-
dzala zo známej košickej hoteliér-
skej rodiny. Jej otcom bol Leo-

pold Schalkház ml. a jej rodiskom bol
otcov hotel „Schalkház“ na dolnom kon-
ci košickej Hlavnej ulice (na mieste ho-
tela Slovan, dnes DoubleTree), kde pri-
šla na svet 11. mája 1899. V Košiciach
vychodila základné školy. Počas dospie-
vania začala objavovať svoju vnútornú
spiritualitu. Bola veselej povahy, ale
mala aj hlboké sociálne cítenie, ver-
nosť, vytrvalosť a zmysel pre literárnu
tvorbu. Vyštudovala Košický učiteľský
inštitút a svoju životnú púť začala ako
učiteľka. Neskôr pôsobila aj ako novi-
nárka a prežívala dynamický život novi-
nárov, plný zmien. Vo svojom denníku
píše o svojom predchádzajúcom živote:
„Samostatnosť, cigarety, kaviareň, túlanie
sa po šírom svete s rukami vo vreckách,
rýchla večera v malom hostinci, cigánska
hudba,…“

V r. 1922-1923 bola niekoľko mesia-
cov zasnúbená. V tom čase sa v jej srdci
hlási vnútorný hlas, prebúdza sa v nej
povolanie k zasvätenému životu. V jed-
nej zo svojich spomienok o tom píše: „A
čo, ak si ma vyhliadol pre seba Pán Boh?“
V r. 1927 vstúpila do rehoľnej Spoloč-
nosti sociálnych sestier v Košiciach. Vo
februári začala noviciát v Szegvári. Nie-
koľko mesiacov pred zložením sľubov
prežila v Košiciach, kde na ňu čakala
práca s organizovaním charity. Svoje
prvé sľuby zložila na Turíce 1930 v Szeg-
vári. Jej mottom bolo jediné slovo:
„Alleluja!“ Na jeseň 1932 bola preložená
do Komárna. Tu okrem organizovania
charity viedla kuchyňu pre deti, vyučo-
vala náboženstvo a redigovala časopis
„Katolícka žena“. V r. 1934 ju v stave
krajného vyčerpania poslali naspäť do

Košíc. Predstavené
jej duševný stav po-
sudzovali ako neisto-
tu v povolaní. V tom-
to roku nemohla
zložiť sľuby. Začala
sa najväčšia skúška
života, akou prechá-
dzali mnohí svätci,
tzv. „prenasledova-
nie dobrými“. Sestra Sára bola ochotná
pretrpieť všetko pre Kristovu lásku. V r.
1937 bola preložená do domovského
kláštora v Budapešti.

Večné sľuby zložila na Turíce r. 1940.
Jej novým mottom bolo: „Alleluia! Ecce
ego, mitte me!“ (Hľa, tu som, pošli mňa!).
Stále silnejšie v nej dozrievala túžba, aby
mohla svoj život obetovať „pre prípad, ak
by nastala doba prenasledovania Cirkvi,
Spoločnosti a sestier“. Obetovanie sa us-
kutočnilo v kaplnke v Materskom dome
Spoločnosti koncom r. 1943. Potom pri-
šla nemecká okupácia, začal sa pohon
na Židov. Za záchranu života vďačí so-
ciálnym sestrám okolo tisíc osôb, asi sto
z nich sestre Sáre. Bolo len otázkou ča-
su, kedy ju sliediči režimu odhalia. Ten-
to moment prišiel 27. decembra 1944.
Sára sa mohla zachrániť pred zatknutím,
ale neurobila to. Podľa očitého svedka ju
ešte v ten istý večer vyzlečenú donaha
odstrelili do ľadového Dunaja. Sestra
Sára si minútu pred popravou pokľakla,
obrátená smerom k svojim vrahom
a s očami pozdvihnutými k nebesiam sa
prežehnala veľkým krížom. Pán Boh pri-
jal obetu jej života, jej martýrium sa napl-
nilo. Žiadnej zo sociálnych sestier, ktoré
sa zúčastňovali na záchrane Židov, sa
nič nestalo. Za tento prejav hrdinskej
lásky Sáre Salkaháziovej udelila Izrael-
ská vláda vyznamenanie Spravodlivý me-
dzi národmi. Svätý otec Benedikt XVI.
podpísal dňa 28. apríla 2006 dekrét
o blahorečení Božej služobnice sestry
Sáry Salkaházi. Za blahoslavenú bola vy-
hlásená 17. septembra 2006.      – rm –

SVÄTICA TÝZ¡DÒA
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

Charitný dom J.M. 16:00 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
Bl. Sáry Salkaháziovej, pn. mč. 6:30

Sk 16,11-15; Ž 149; Jn 15,26-16,4a 11:30 ¤ Helena 80 r. života

Pán, Boh, miluje svoj ľud. 18:00 † Anna

Sv. Pankráca, mč. 6:30
Sk 16,22-34; Ž 138; Jn 16,5-11 11:30 † Juraj, Štefan

Chráni ma tvoja pravica, Pane, Bože môj. 18:00 ¤ Mária 80 r. života

Bl. Panny Márie Fatimskej 6:30
Iz 61,9-11; Ž 45; Lk 11,27-28 11:30 ¤ Ladislav 70 r. života s rod.

Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoj sluch. 18:00 † Pavel

Nanebovstúpenie Pána 6:10 ranné chvály

prikázaný sviatok 6:30
Sk 1,1-11; Ž 47; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20 11:30 ¤ Anna, Jozef

Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. 18:00 ¤ Rudolf

Sk 18,9-18; Ž 47; Jn 16,20-23a 6:30

11:30 † Pavol, Jaroslav, Alžbeta

18:00 † Anna

Sv. Jána Nepomuckého, kň. mč. 7:00 † Michal

Sk 18,23-28; Ž 47; Jn 16,23b-28                 Boh je 

kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev. 18:00 † Juraj, Barbora

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Jozef 60 r. života

Sk 1,15-17.20-26; Ž 103; 1 Jn 4,11-16; Jn 17,11b-19 9:00 ¤ Vladimír

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Andrej, Zuzana

Ne
17. 5. 

St
13. 5. 

7. veľkonočná nedeľa

Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach.

Po
11. 5. 

Ut
12. 5. 

Pi
15. 5. 

So
16. 5. 

Št
14. 5.

Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu 

chválospev.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

17.5.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie A. Zapotoková T. Bartovič M. Vargová

žalm J. Dibdiak

2. čítanie B. Lešová R. Bartovič H. Fraňová

prosby P. Urban I. Bartovičová sr. Alojzia

1. Na kostol venovali novomanželia
Frešovci  100 € a bohuznáma 50 €.

2. Na budúcu nedeľa je zbierka na mas-
médiá: na rádio LUMEN a televíziu
LUX.

3. Národná transfúzna stanica v Koši-
ciach dňa 30. 4. na farskom úrade
uskutočnila 17 odberov krvi od dob-
rovoľných darcov. Za všetky odbery,
ako humánny čin a skutok lásky
k blížnemu, im ďakujeme.

4. Vo štvrtok 14. 5. je prikázaný sviatok
Nanebovstúpenie Pána. Omša bude
aj v Charitnom dome o 16. hod.

5. V utorok 12. 5. o 9. hod. budú
Kňazské rekolekcie v máji vo
farnosti Slivník, filiálka Kuzmice
s arcibiskupom A. Tkáčom.

6. V sobotu 16. 5. je náš dekanát pozva-
ný na Turíčnu novénu na arcidie-
cézne pútnické miesto do Gaboltova.
Program začína o 17. hod. večerad-
lom, pokračuje sv. omšou a adoráciou.
Odchod autobusom je od kostola o 14.
hod. Prihláste sa do 13. 5. na t. č.
0904 942 260 (p. Prosbová z Vojčic).

7. Pomocný biskup Košickej arcidie-
cézy Mons. prof. Stanislav Stolárik
nás pozýva na liturgickú slávnosť ká-
nonického prevzatia a uvedenia do
úradu rožňavského diecézneho bisku-
pa, ktoré sa uskutoční dňa 16. 5.
o 10. hod. na slávnosť sv. Jána Ne-
pomuckého, patróna diecézy, v Ka-
tedrále Nanebovzatia Panny Márie
v Rožňave. Slávnosti sa zúčastní aj
náš farár. Menovaný biskup v r. 1978
nastúpil do trebišovskej farnosti ako
novokňaz. K biskupskej službe die-
cézneho biskupa mu gratulujeme
a modlime sa zaňho aj jeho diecézu.

8. Slávnosť prvého sv. prijímania pre
skupinu kapl. Kocurka (ZŠ M. R. Š.
a ZŠ Pribinova) bude 17. 5. a pre sku-
pinu kapl. Hudáka (ZŠ Komenského
a ZŠ Gorkého) 24. 5. o 10.30 h.
Spoločná spoveď detí bude vždy v so-
botu pred slávnosťou o 13.30 hod.
Skupina z termínu 17. 5. bude mať
nácviky 13. 5. a 15. 5. a skupina
z termínu 24. 5. bude mať nácviky

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:

Viliam Petrík a Mária Habiňáková
Ohlasujú sa druhýkrát:

Pavol Karniš a Viera Čikošová
Michal Majer a Veronika Ďuristová

Ohlasujú sa tretíkrát:
Martin Focko a Jana Maťovková

Jakub Hutman a Mgr. Martina Godová
Tomáš Horgoš a Katarína Sotáková

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 2. 5. sviatosť krstu pri-
jali Leo Pustai a Melánia No-
váková. Vítame ich v našom

spoločenstve. Nech sú rodičom na ra-
dosť a svetu na osoh.

Sviatosť manželstva v sobotu
2. 5. si vyslúžili: Branislav Bajus
a Eva Šabová, Slavomír Frešo a Veronika
Muszková. Na spoločnej ceste životom im
prajeme veľa Božieho požehnania.

19. 5. a 21. 5. Nácvik začína sv. om-
šou o 18. hod. a pokračuje po nej.

9. V nedeľu 17. 5. o 10. hod. bude po-
žehnanie obnoveného gr. kat. chrá-
mu Nanebovstúpenia Pána a farskej
budovy v Z. Hradišti vladykom
Mons. Milanom Chauturom spojené
s odpustovou slávnosťou. Na sláv-
nosť sme všetci pozvaní. Z tohto
dôvodu v tento sviatočný deň ne-
bude v rím. kat. kostole slávená
Eucharistia.

10. Birmovní rodičia nech sa pred vy-
sluhovaním sviatosti birmovania vy-
spovedajú v týždni od 18. do 21. 5.
Samotných birmovancov budeme
spovedať v piatok 22. 5. od 16. do
18. hod. v kostole. Nácvik bude 20.
a 22. 5. po večernej sv. omši. Sviatosť
birmovania im vyslúži emeritný arci-
biskup Alojz Tkáč v sobotu 23. 5. so
začiatkom o 11. hod. Za birmovancov
sa modlíme, aby ich sviatosť posvä-
tila a posilnila vo vyznávaní viery.


