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Nedeľa zoslania Ducha Svätého

Resp.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

UK

V SÚVISLOSTI s dnešnou té-
mou som narazil na myšlien-
ku, ktorú považujem za veľmi

dôležitú a aj napriek tomu, že bola
vyslovená pred viac ako 20 rokmi
v úplne inej spoločenskej klíme, je

Oto Mádr vyzýval veriacich žijú-
cich v neslobodnej situácii, keď bolo
omnoho zložitejšie praktizovať vieru
v spoločenstve Cirkvi. Dnes máme
slobodu, môžeme študovať teológiu,
organizovať biblické hodiny, sledovať
náboženské programy v televízii, roz-
hlase a tlači. Máme slobodu zhro-
mažďovať sa, slobodu stretávať sa a
počúvať svojich biskupov. Napriek
tomu všetkému sme akísi malátni,
ubití, nespokojní, „presýtení poha-
nou“, jeden druhému odcudzení.

Nedávno prehlásil kardinál Angelo
Scola na Svetovom stretnutí rodín:
„Cirkev sa podobá zo všetkého najviac
práve rodine.“ (www.radiovaticana.cz)
Ale je to pravda? Môžeme to i my
smelo prehlásiť pri pohľade na naše
farské spoločenstvo? Dokážeme sa
rozprávať o Bohu, spoločne čítať Pís-
mo, modliť sa, mlčať?

 Duch Svätý prichádza do modlia-
ceho sa spoločenstva. Vytvárajme
pre neho dobré podmienky, naše úsi-
lie sa nám mnohonásobne zhodnotí.

Petr Šabaka, www.pastorace.cz

„Keď prišiel deň Turíc, boli všetci
vedno na tom istom mieste.“

(Sk 2,1)

stále aktuálna. Hans Waldenfels vo
svojom článku V agónii cirkvi cituje
teológa Ota Mádra: „Prežívajte kres-
ťanské spoločenstvo medzi sebou. Náj-
dite sa dvaja, traja, štyria rovnakého
zmýšľania alebo dve, tri rodiny a dávaj-
te si navzájom Božieho ducha. Čítajte
spoločne Písmo a meditujte nad vetami
evanjelia. Študujte náboženské otázky
a riešte nové situácie. Požičiavajte si du-
chovné knihy, vypestujte si neformálnu,
účinnú lásku zasahujúcu všetky potre-
by. Skúste si urobiť deň duchovnej ob-
novy, bratsky sa upozorňujte, buďte si
radcami a oporou aj vo veciach duchov-
ného života a svedomia.“ (Teologické
texty 1/2012. s. 3)

V TOMTO ROKU máme 20.
výročie vzniku Modlitieb ma-
tiek (MM), preto môžeme celý

rok 2015 ďakovať Pánu Bohu za MM.
V Trebišove sa mamy v tomto spolo-
čenstve začali stretávať pred 17 rok-
mi. Patríme medzi prvé skupinky,
ktoré na Slovensku vznikli. Je to 17
rokov modlitieb za naše rodiny, far-
nosť, krajinu i spoločné celosvetové
úmysly. Snažili sme sa tieto modlit-
by prednášať s dôverou, ktorá je
hlavnou spiritualitou MM, ale nešlo
to stále ľahko, keď sa
náš život nevyvíjal podľa
našich predstáv a naša
viera i dôvera bola skú-
šaná... Ale presne to
sme sa učili v MM: odo-
vzdávať aj naše pred-
stavy Bohu a prijímať tie
jeho. Na povzbudenie na
tejto našej ceste nám
Pán posielal mnoho zá-
zrakov, prekvapení a ob-
rátení v našich rodinách.

História MM začala desiatkom
„ktorého si Panna v Betleheme poro-
dila“. Preto bolo symbolické, naše
oslavy 20. výročia začať konferenciou
priamo v Betleheme. Mamy z 21 kra-
jín putovali do Betlehema, aby spolu
ďakovali malému Ježiškovi za MM
v mene všetkých mám spoločenstva.
Skupina Čechov a Slovákov cestovala
spolu z Viedne do Betlehema. Pripo-
jili sa k nám aj manželia z Kanady.
Celú noc sme cestovali a nadránom
sme prišli do hotela, ale nebolo pre
nás miesta, lebo skupina pred nami
neodišla. Boli sme veľmi unavení.
Sadli sme si v hotelovej hale a začali
sme sa modliť. Vďaka otcovi Šebas-

OSLAVY 20. VÝROÈIA20. VÝROÈIA20. VÝROÈIA20. VÝROÈIA20. VÝROÈIA VZNIKU MODLITIEB MAMODLITIEB MAMODLITIEB MAMODLITIEB MAMODLITIEB MATIEKTIEKTIEKTIEKTIEK V BETLEHEME

tiánovi z ČR sme si uvedomili, že
sme vlastne dostali milosť prežiť kú-
sok z toho ozajstného, čo prežila sv.
rodina. Nie vianočnú idylku, ale niečo
skutočné. Tak sme začali ďakovať za
túto výnimočnú chvíľu. A únavu na-
hradila radosť. Až pred obedom sme
dostali izby v neďalekom hoteli.

Konferencia vďakyvzdania sa za-
čala na Karmeli v Betleheme a skon-
čila sa na Karmeli v Haife. Po prvej
spoločnej sv. omši sa nám prihovo-
rila naša zakladateľka Veronica tak

ako vždy, mala slová
plné pokoja, jednodu-
chosti a lásky. Po nej
sme počúvali krásne
svedectvá matiek z rôz-
nych krajín.

V jeden deň sme sa
stretli s dvanástimi ma-
mami, kresťankami
z Betlehema. Modlili sa
spolu s nami, spievali
nám piesne. Písali mená

svojich detí na krúžky v arabčine.
Mama z Ruska a mama z Ukrajiny
v objatí odovzdávali svoje deti Ježi-
šovi. Prežívali sme uistenie, že sú to
práve matky, cez ktoré Pán Ježiš
chce priniesť pokoj na tento svet.
Potom naša púť pokračovala do Na-
zareta a Jeruzalema.

Našu účasť na oslave a celej púti
v Izraeli vnímame ako neočakávaný
Boží dar a potvrdenie toho, že sme
naozaj deti kráľovské. Sme radi, že
patríme do spoločenstva MM a MO
a môžeme sa podieľať na službe
a modlitbe, ale aj na požehnaní,
ktoré dostávame z tohto spoločen-
stva.          S vďakou pútnici Ivana

a Marián Raničovci



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

Charitný dom J.M. 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
6:30

Sir 17,20-28; Ž 32; Mk 10,17-27 11:30 ¤ chorí a starí

Radujte sa, spravodliví, a plesajte v Pánovi. 18:00 ¤ prvoprijímajúce deti

Sv. Filipa Neriho, kň. 6:30

Sir 35,1-15; Ž 50; Mk 10,28-31 11:30 † Júlia, Michal, Helena

Obetuj Bohu obetu chvály. 18:00 ¤ Dušan, Karol

Sir 36,1-2a.5-6.13-19; Ž 79; Mk 10,32-45 6:30

11:30 † Anna, Ján

18:00 ¤ Helena

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, 
najvyššieho a večného kňaza

6:30

Jer 31,31-34; Ž 110; Mk 14,22-25     Ty si kňaz 11:30 † Jozef

naveky podľa radu Melchizedechovho. 18:00 ¤ Zuzana s rod.

6:30

Sir 44,1.9-13; Ž 149; Mk 11,11-25 11:30 † Michal

Pán, Boh, miluje svoj ľud. 18:00 ¤ novomanželia Majerovci

Sir 51,17-27; Ž 19; Mk 11,27-33 7:00 ¤ Slávka, Slávka, Amália

Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú 

srdce.
18:00 † Ján

7:10 ranné chvály

7:30 † Michal

Dt 4,32-34.39-40; Ž 33; Rim 8,14-17; Mt 28,16-20 9:00 ¤ rod. Obrinova

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Anna 

Ne

31. 5. 

St

27. 5. 

Najsvätejšej Trojice

Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.

Ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva.
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26. 5. 

Pi

29. 5. 

So

30. 5. 
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

31.5.2015 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie D. Biž D. Sabo Ľ. Šestáková V. Leško
žalm M. Borošová

2. čítanie M. Bižová Z. Domaracká I. Krestianová M. Princíková
prosby M. Čierna O. Domaracký M. Lörinčíková Z. Lešková

1. Prvoprijímajúce detí zo ZŠ M.R. Šte-
fánika a ZŠ Pribinova venovali 100 €
na kostol.

2. Zbierka na katolícke médiá v nede-
ľu činila 920,95 €. Pán Boh zaplať!

3. Pozlátené trónne kreslo, vyrobené
pri príležitosti účasti cisára Františka
Jozefa I. na vojenských manévroch
v septembri 1887, bude 26. 5. zapo-
žičané na výstavu Jej veličenstvo krá-
ľovná Alžbeta v našich dejinách a pred-
stavách do Múzea v Betliari do konca
septembra. Za zapožičanie nám ho
múzeum zrenovuje a dodá náhradné
kreslo.

4. Náš dekan sa v sobotu 16. 5. zú-
častnil inaugurácie nového rožňav-
ského biskupa Mons. Stanislava
Stolárika, ktorý v príhovore spome-
nul, že začínal ako kaplán v Trebi-
šove.

5. V Nitre zomrel v sobotu večer
16. 5. po krátkodobom akútnom zhor-
šení zdravotného stavu emeritný bis-
kup Mons. Dominik Tóth. Bývalý
bratislavsko-trnavský pomocný bis-
kup zomrel vo veku 89 rokov života,
65 rokov kňazstva a 25 rokov bis-
kupskej služby. Pohrebné obrady boli
v piatok 22. 5. 15. R. I. P.

6. V rámci jubilejného Roka zasvätené-
ho života bude mať dekan Jozef
prednášku Zasvätený život, spojenú
so svedectvom rehoľných sestier
a bratov o zasvätenom živote. Usku-
toční sa v nedeľu 24. 5. o 16. hod.
v areáli Múzea v Trebišove, v Expo-
zícii ľudovej drevorezby a plastiky.

7. Pútnický deň sv. Alžbety (pri príleži-
tosti 780. výročia svätorečenia sv.
Alžbety) bude na turíčny pondelok
25. 5. v Sárospataku v Bazilike Minor
s týmto programom: 9.00 Vystavenie
relikvie sv. Alžbety, 9.00-10.30 Prí-
prava na sv. omšu (meditácia, mod-
litba, možnosť sv. spovede), 10.30
Slávnostná sv. omša, ktorú celebruje
emeritný arcibiskup Dr. István Sere-
gély. Po sv. omši  slávnostná proce-
sia s relikviou sv. Alžbety, potom
požehnanie pútnikov, 15.00 Litánie

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:

Juraj Geci a Michaela Geci r. Kovaličková
Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:

Lukáš Baran a Veronika Gombošová
Ohlasujú sa tretíkrát:

František Balog a Zuzana Lovasová
Viliam Petrík a Mária Habiňáková

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 16. 5. sviatosť krstu
prijal Patrik Šarkaň. Vítame ho
v našom spoločenstve. Nech je

rodičom na radosť a svetu na osoh.
Sviatosť manželstva si v sobotu

16. 5. vyslúžili Jakub Hutman
a Mgr. Martina Godová. Na spo-
ločnej ceste životom im prajeme veľa Bo-
žieho požehnania.

pred relikviou sv. Alžbety, 17.00 sv.
omša v kaplnke sv. Alžbety v Zámku
Rákócziovcov.

11. V sobotu 13. 6. o 10. hod. v Dóme
sv. Alžbety v Košiciach prijme diakon
Michal Škulka kňazské svätenie
z rúk arcibiskupa Bernarda. Kto sa
chce tejto slávnosti zúčastniť, nech
sa prihlási v sakristii na autobus,
ktorý odchádza v deň  vysviacky o 8.
hod. ráno od kostola. Nahlásiť sa
môžete do 1. 6. Modlime sa za budú-
ceho novokňaza v kostole pred omšou
aj súkromne, aby horlivo pracoval na
posvätení jemu zverených duší.

12. Po kňazskej vysviacke do primícií,
od 15. do 20. 6., ponúkajú rehoľníci
augustiniáni z Košíc pre farnosť
duchovnú obnovu ako prípravu na
kňazské primície.

13. Odpustová slávnosť Návštevy Panny
Márie bude v nedeľu 28. 6. o 10.30
hod. a oslávime ju s novokňazom Mi-
chalom Škulkom. Popoludní sa stret-
neme na Farfeste - farskom dni.


