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XVIII. ročník

21. júna 2015
12. nedeľa v období cez rok

Resp.: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá
naveky.

U

Beáta Šimková, katechétka

DNEŠNÚ NEDEĽU nás evanje-
lista Marek privádza ku Gali-
lejskému moru (jazeru), kde

Ježiš ukončil svoju reč pred veľkým
zástupom. Učeníkom povedal: „Prejdi-
me na druhý breh.“ Myslel tým vý-
chodný okraj Genezaretského jazera.
Vplyvom Stredozemného mora a vply-
vom rozdielov v nadmorskej výške
bolo jazero v noci dejiskom prudkých
búrok. Teplý vzduch sa podvečer dví-
hal od hladiny a na jeho miesto sa
valil z hôr studený, ktorý niekedy
veľmi nebezpečne rozhýbal vodnú
plochu.

Keď sa vzdialili od pobrežia, Ježiš
v loďke zaspal. Loďka sa pod vplyvom
víchrice začala nebezpečne kolísať.
Mali oprávnené obavy o svoj život,
preto zobudili Ježiša slovami: „Učiteľ,
nedbáš o to, že hynieme?“ Hynuli, ale
najmä duchovne. Strácali vieru, kto-
rú sa Ježiš svojím slovom a svojimi
zázrakmi od začiatku usiloval do
nich dostať, v nich udržať a rozmno-
žiť. Vstal teda, aby novým zázrakom
zachránil to, čo v nich hynulo. Keď
Ježiš spal, tí, čo sa ho rozhodli na-
sledovať, skúsili, čo znamená zostať

– hoci len načas – bez jeho usmerňu-
júceho a posilňujúceho slova. Miesto
toho, aby zobudili svoju vieru, zobu-
dili Ježiša. Často zažívame búrky aj
v našom živote. Niektoré môžu byť aj
veľmi nepríjemné. Ako sa zachováme
v takej situácii? Nepochybujeme nie-
kedy o prítomnosti Boha? Nemali by
sme. On je všade s nami a je vždy
pripravený včas utíšiť všetko v nás
i okolo nás. Len mu treba povedať,
čo sa s nami deje. Ale nie bez viery.
Pane, z tvojej vôle sme na mori živo-
ta a máme sa dostať na druhý breh.
Vieme, že to nebude bez búrok, od
tých neboli ušetrení ani tvoji najbliž-
ší. Mali by sme teda s nimi počítať,
ale s tvojou pomocou, Pane. Nech vo
chvíľach, keď zaduje nebezpečný vie-
tor, veríme v silu tvojej moci, nie v si-
lu svojej slabosti. Aby si nám nemu-
sel povedať: „Čo sa tak bojíte?“    n
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ALFONZY MÁRIE
dokončenie z minulého čísla

Potom sme navštívili rodný dom Alž-
bety Eppingerovej. Vo svojej mladosti
bola Alžbeta viackrát skúšaná chorobami.
Vo svojej izbičke prijímala hostí, pre
mnohých sa stáva nástrojom Božej mi-
losti. Dnes je táto izba miestom pre rozjí-
manie o tajomstve kríža a pre modlitbu.
Naša cesta pokračovala do evanjelického
kostola, ktorý od r. 1691 až do r. 1886
slúžil ako protestantom, tak aj katolí-
kom. Videli sme tu krstiteľnicu, z ktorej
bola Alžbeta pokrstená a ako 13 a polroč-
ná tu pristúpila k prvému svätému
prijímaniu. Navštívili sme aj katolícky
kostol sv. Martina, postavený v r. 1885.
Dnes je farským kostolom.

Kláštorík sv. Jozefa v Niederbronne
bol prvým pôsobiskom Alžbety. Tu dosta-
ne rehoľné šaty a príjme meno Alfonza
Mária. Kláštorík bol až do r. 1880 mater-
ským domom kongregácie. Na chóre
kaplnky sa nachádza kľakadlo Matky Al-
fonzy Márie, na ktorom sa modlievala.
Nad kaplnkou sa nachádza bývalá izba
chorej Matky Alfonzy Márie, ktorá dnes
slúži ako modlitebňa. Z nej mohla sledo-
vať aj svätú omšu, keď sa kvôli zlému
zdravotnému stavu nemohla na nej pria-
mo zúčastniť.

Podvečer sme sa vrátili do Oberbron-
nu. Po večeri sme sa stretli v oratóriu na
modlitbe posvätného ruženca a krátkej
tichej adorácii.

V pondelok sme šli do Štrasburgu.
Ujala sa nás sestra Mart. Zaviedla nás
do katedrály Notre Dame, kde sme v po-
zemnej kaplnke mali sv. omšu spolu
s prítomnými veriacimi vo francúzštine.
Katedrála Notre Dame pochádza z 12. až
15. storočia. Po obhliadke katedrály sme
sa prechádzali uličkami Štrasburgu a ob-
divovali kostoly, palác Rohan – bývalý

palác štrasburgských biskupov. Navští-
vili sme aj Alsaské Múzeum. Po posede-
ní pri dobrej káve sme sa vrátili späť do
Oberbronnu. Po večeri sme sa stretli na
spoločnej živej adorácii v oratóriu pri
ostatkoch Matky Alfonzy Márie. Tu mal
každý možnosť predniesť svoje prosby za
seba alebo za niekoho, kto ho o to popro-
sil, ako aj poďakovať sa za doteraz vysly-
šané prosby. Mali sme tu aj čas zastaviť
sa, porozmýšľať, čím nás oslovil život
Matky Alfonzy Márie, ako aj zrekapitulo-
vať svoj doterajší život.

V utorok sme sa vybrali na cestu do-
mov. Veľmi dojímavé bolo naše lúčenie
so setrami, ktoré nám na rozlúčku máva-
li bielymi šatkami. Počas celej cesty nás
sprevádzalo daždivé počasie, ale to ne-
malo vplyv na atmosféru, ktorá vládla
v autobuse. Bola veselá a srdečná. Mod-
litby sa striedali so spevmi nábožných
piesní, ale aj s inými slovenskými pes-
ničkami.

Záverom chcem v mene všetkých
účastníkov púte poďakovať predovšetkým
nášmu Nebeskému Otcovi a jeho Matke,
Panne Márii, ktorých prítomnosť sme
cítili na každom kroku. Ďakujem organi-
zátorom, našej sestre Alojzii, ktorá vedie
trebišovské laické spoločenstvo, ale aj
všetkým účastníkom púte za vzájomnú
ohľaduplnosť a zato, že sme mohli spolu
prežiť krásne dni a ďakovať za radosti,
dary, úspechy a za poznanie, že Boh ma
miluje a život s ním dáva môjmu životu
zmysel a náplň.    Hedviga Fraňová



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 9:00

Charitný dom J.M.
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 12,1-9; Ž 33; Mt 7,1-5 11:30 ¤ Ľuboslava

Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. 18:00 † Martin

6:30
Gn 13,2.5-18; Ž 15; Mt 7,6.12-14 11:30 † Ján, Anna, Juraj

Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku? 18:00 † Ján 

Narodenie sv. Jána Krstiteľa 6:30
Iz 49,1-6; Ž 139; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80 11:30 † Ján 

Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak 

zázračne.
18:00 † Andrej, Mária, 2x Andrej

6:30
Gn 16,1-12.15-16; Ž 106; Mt 7,21-29 11:30 † Helena

Oslavujte Pána, lebo je dobrý. 18:00 † Ján, Jana, Marek

6:30
Gn 17,1.4-5.9-10.15-22; Ž 128; Mt 8,1-4 11:30 † Mária, Štefan

Požehnaný bude muž, ktorý sa bojí Pána. 18:00 ¤ Mária, Ján, Igor a Jana

Gn 18,1-15; (Ž) Lk 1,46-55; Mt 8,5-17 7:00 † Ján

Pán Boh pamätal na svoje milosrdenstvo. 18:00 † Mária

7:10 ranné chvály

7:30 † Božena, Cyril, Juraj

Múd 1,13-15;2,23-24; Ž30; 2 Kor 8,7-15; Mk 5,21-43 9:00 ¤ Jana s rod., Ružena s rod.

10:30 ¤ pro populo

16:00 Farfest

Ne
28. 6. 

St
24. 6. 

13. nedeľa v období cez rok

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma 

vyslobodil.

Po
22. 6. 

Ut
23. 6. 

Pi
26. 6. 

So
27. 6. 

Št
25. 6.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

28.6.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Čierna E. Šimkovičová A. Potocká M. Princíková

žalm J. Dibdiak

2. čítanie D. Biž A. Šimkovičová T. Majerská V. Leško

prosby M. Bižová M. Chýlová J. Karniš Z. Lešková

1. Novomanželia Semanovci darovali
na kostol 50 €.

2. Naše kreslo z kostola tvorí dôleži-
tú súčasť výstavy v Betliari. Veľmi
zviditeľnilo našu farnosť a mesto
v odborných i laických historických
kruhoch. Foto z jeho umiestnenia
na výstave sa nachádza na webe.

3. Minulú nedeľu sa uskutočnili voľ-
by Farskej ekonomickej rady. Zo
400 hlasovacích lístkov sa vrátilo
121 hlasov.

4. Odpustovú slávnosť bude sláviť
novokňaz Michal Škulka o 10.30
hod. Popoludní bude Farfest – far-
ský deň, ktorý sa začne v kvadru-
me Paulínskeho kláštora o 16.
hod. akordeónovým koncertom or-
chestra Toccata pod vedením Juraja
Liberu. Potom o 17.30 hod. sa pre-
sunieme do kostola, kde bude ex-
kurzia a Mgr. Art. Rudolf Boroš,
ktorý realizoval reštaurátorský
a umelecký výskum nášho kostola,
nás oboznámi s najnovšími poz-
natkami o histórii a šiestich eta-
pách prestavby nášho kostola až
do súčasnej podoby.
O 18. hod. začne zábavná časť pro-
gramu so skupinou Tico. Potrvá do
polnoci. Taktiež otvoríme popolud-
ní kryptu v kostole. V túto nedeľu
sv. omša nebude večer o 18. hod.
ani v Charitnom dome. Prosíme
o zákusky a sladkosti.

5. Novokňaz vdp. Michal Škulka od-
slúži slávnostnú omšu vo filiál-
nom kostole v Z. Hradišti v pon-
delok 29. 6., na slávnost sv. Petra
a Pavla, apoštolov.

6. V trebišovskom dekanáte vo far-
nosti Velké Ozorovce odchádza
k 30. 6. do dôchodku kňaz vdp.
Paedr. Jozef Straka, farár. Dlhé
roky pôsobil vo farnosti Parchova-
ny. Ďakujeme mu za jeho činnosť,
ktorou posväcoval zverené duše.

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa tretíkrát:

René Ružbarský a Zuzana Raganová
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto

by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

7. V nedeľu oslávil 25 rokov kňazstva
farár v Kazimíri vdp. Mgr. Jozef
Dudič, ktorý ako novokňaz  r. 1990
nastúpil do Trebišova.

8. Kňazi – rodáci prídu oslávit titul
nášho kostola Návštevy Panny
Márie vo štvrtok 2. 7. slávením
Eucharistie.

9. Odpustová slávnosť Návštevy
Panny Márie na Mariánskej hore
v Levoči bude v nedeľu 5. 7. Sym-
bolicky na 20. výročie návštevy
pútnického miesta sv. Jánom
Pavlom II. bude  hlavným celeb-
rantom a kazateľom kardinál
Stanislaw Dziwisz. Deň pred
tým, 2. 7. 1995, vyhlásil z nášho
kresla v Košiciach za svätých bl.
Košických mučeníkov.

10. Seniorov pozývame na celosloven-
skú púť seniorov na Mariánsku
horu v Levoči, ktorá sa uskutoční
vo štvrtok 9. 7. Prihlasovanie v sa-
kristií. Program púte na nástenke.

11. Denný tábor pre deti od 7 do 15
rokov bude od 13. do 17. 7. na Cir-
kevnej škole sv. Jozafáta. Doba tr-
vania od 8. do 16.hod.

12. Detský prázdninový tábor „Škria-
tok“ pre deti od 7 do 15 rokov
(max. 50 detí) bude ako v minulom
roku v rekreačnom zariadení na
Hatfe v dňoch 10. - 15. 8. Cena
65 €, ďalší súrodenec 60 €. Pri-
hlášky budú na budúcu nedeľu
a animátori budú predávať perníč-
ky. Ich kúpou tábor podporíte.

13. „Laudato si‘ “, o starostlivosti o
„spoločný dom“ je názov encykliky
pápeža Františka o ekológii, ktorá
bola predstavená vo štvrtok 18. 6.


