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7. veľkonočná nedeľa

Resp.: Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi.
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VZÝVAJMEDUCHADUCHADUCHADUCHADUCHA
Jozef Gnip, dekan

NEDEĽNÁ KATECHÉZA Svätého
Otca sa niesla pod titulom
„Duch Svätý nám prebúdza

pamäť“. Sme pred sviatkom Zoslania
Ducha Svätého, pred slávnosťou po-
mazania Duchom Svätým našich
mladých kresťanov, ktorí sa pripra-
vujú na prijatie sviatosti birmovania.
Tieto slávnosti nám pripomínajú,
aká dôležitá je pre nás druhá božská
osoba a aké miesto zastáva v našom

v novéne: „Príď Duchu Svätý a naplň
nás darom poznania, aby sme neza-
búdali na slová nášho Pána, ale
stále ich nosili v srdci. Príď Duchu
Svätý, aby sme pestovali jednotu
sŕdc, v ktorých Ty prebývaš. Príď Du-
chu Svätý, aby sme poznali v Tebe
jediného pravého Boha, ktorý prebý-
vaš s Otcom i Synom. Príď Duchu
Svätý, aby sme sa radovali z pozna-
nia Teba a Tvojich fantastických
plánov s nami. Pripomínaj nám, ako
máme zmýšľať a konať, aby sme
kráčali po ceste spásy.“ Takto sa náš
ľudský duch napĺňa duchom Božím.

Svätý Štefan bol plný Ducha Svä-
tého a uvidel Božiu slávu a Ježiša
stáť po pravici Boha.   n

každodennom živote. Očisťuje nám
pamäť, aby sme nezabúdali na Ježi-
šove slová, ktoré nám všetkým adre-
soval pri rozlúčkovej reči vo veľkňaz-
skej modlitbe. Ježiš prosil za nás,
ktorí sme uverili skrze hlásanie Bo-
žieho slova. Chce, aby sme boli jed-
notní vo viere v neho a ňom jedno
v láske. Potrebuje naše svedectvo,
že veríme v Krista, ktorého poslal
Otec na zem. Nakoniec chce, aby
sme boli tam, kde on, v nebi pri na-
šom Otcovi.

Tajomstvá Božieho života nám pri-
pomína Cirkev skrze hlásanie evan-
jelia, ale Duch dáva slovám život.
Z tohto slova, ktoré je živé, sa živí
náš duch. Pred slávnosťami volajme
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MILOSRDENSTVO

V ROKU MILOSRDENSTVA by sme
sa mali aspoň pokúsiť zmeniť
svoj život, snažiť sa konať tak,

ako nás učil a ako robil Ježiš Kristus.
Jeden z najlepších príkladov sa nachá-
dza v Lk 10, 25-37, teda v podobenstve
o milosrdnom Samaritánovi. V tomto
príbehu ide o základnú ľudskú otázku,
pričom Pánovi ju kladie zákonník, čiže
majster exegézy.

Pre toto podobenstvo je príznačné, že
nám Ježiš ako príklad milosrdenstva
predstavuje práve Samaritána. Gréci
volali tých, ktorí nehovorili po grécky,
„barbari“. Židia tých, ktorí nepatrili do

približne 50 Samaritánov,
ktorí žijú v okolí vrchu
Garizim v Izraeli.

Podobenstvo je vložené
medzi otázku znalca zákona „Čo
mám robiť“ a Ježišovu odpoveď „Choď
a rob aj ty podobne“! Blížny je ten, ktoré-
ho mám milovať, ale mu aj preukazovať
milosrdenstvo.

Vzdialenosť medzi Jeruzalemom a Je-
richom je asi 25 km. Na tejto ceste
v tom čase dochádzalo k prepadávaniu
ľudí, čiže Ježišovým poslucháčom boli
okolnosti podobenstva známe. Neexis-
tuje žiaden dôvod, ktorým by sme mohli
ospravedlniť činnosť kňaza a levitu.
Bolo známe, že nepriateľstvo medzi Žid-
mi a Samaritánmi bolo veľké. Židia ho-
vorili: „Jesť chlieb so Samaritánom je ako
jesť bravčové mäso.“ Samaritán sa však
stáva hrdinom podobenstva, nie Žid.
Použitie oleja a vína na medicínske
účely bolo v tej dobe bežné.

V Starom zákone sa výraz „blížny“
bežne vzťahoval na Žida alebo prozelytu,
teda osobu, ktorá konvertovala na židov-
stvo. Znalec zákona chcel od Ježiša,
aby mu stanovil hranice, kedy ten dru-
hý ešte a už nie je blížnym. Ježiš podo-
benstvom zdôrazňuje, že požiadavka lás-
ky k blížnemu nemôže mať žiadne hra-
nice.

Položme si otázku: „Kto nie je môj
blížny?“ Nemáme občas pokušenie v ži-
vote predsa len stanoviť hranice, kto je
a kto nie je môj blížny? Nie je v našom
okolí človek, ktorý potrebuje pomoc a je
v našej moci tak urobiť? Nehľadáme
často ospravedlnenie, prečo sa nedá
druhému pomôcť?

Uvedomme si, že Ježiš nám nekáže
preukazovať lásku k niekomu vzdiale-
nému, ale k blížnemu. Táto láska nie je
viazaná rodinnými putami, priateľstvom,
náboženskou či etnickou príslušnosťou,
ale jej merítkom je konkrétny trpiaci člo-
vek, ktorý túto pomoc potrebuje, ktorý
nás stretáva na ceste. – bl –

židovského národa, nazývali „pohania“.
Týmto podobenstvom nás Ježiš pozýva
k prekonaniu rozdelení, ktoré medzi
sebou robíme. Otázka znalca zákona
v Lk 10, 25 pripomína podobnú otázku
v Lk 18, 8: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť,
aby som bol dedičom večného života?“
Ježišovo odporúčanie je rovnaké pre
obidva prípady – zrieknuť sa svojich
vecí pre núdznych. Samaritán v podo-
benstve aj bohatý človek v reálnej situ-
ácii sú vyzvaní urobiť neslýchanú vec:
boháč stať sa chudobným a Samaritán
blížnym pre Žida. Samaritán to v podo-
benstve splnil. Samaritáni vznikli po r.
722 pr. Kr., keď asýrsky kráľ dobyl
severné Izraelské kráľovstvo, ktoré tvo-
rilo 10 kmeňov Izraela s hlavným mes-
tom Samária a premiešal Židov s depor-
tovanými pohanmi z Asýrie. Samaritáni
ako Bibliu prijímali len 5 kníh Mojžiša
a uctievali vrch Garizim ako miesto
kultu. Z pohľadu Židov teda boli už
pohanmi. Dodnes jestvuje malá skupina



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, 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
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

Sk 19,1-8; Ž 68; Jn 16,29-33 11:30 ¤ Daniela, Vladimír

Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. 18:00 † Anna, Juraj, Jozef

6:30

Sk 20,17-27; Ž 68; Jn 17,1-11a 11:30 † Alžbeta, Júlia, Helena

Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. 18:00 † Ladislav

Bl. Sáry Salkaháziovej, pn. mč. 6:30

Sk 20,28-38; Ž 68; Jn 17,11b-19 11:30 † Martin, Mária

Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. 18:00 † Pavel

Sv. Pankráca, mč. 6:30

Sk 22,30;23,6-11; Ž 16; Jn 17,20-26 11:30 † Imrich 2x, Anna, Mária

Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. 18:00 † Michal

Bl. Panny Márie Fatimskej 6:30

Iz 61,9-11; Ž 45; Lk 11,27-28 11:30 ¤ Anna, Jozef

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

Sv. Mateja, ap. 7:00 † Dezider

Sk 1,15-17.20-26; Ž 113; Jn 15,9-17

Pán si ma vybral spomedzi chudobných. 20:00 ¤ Milan, Martin

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Božena, 60 r.ž.

Sk 2,1-11; Ž 104; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23 9:00 ¤ rod. Obrinova

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Anna 
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OZNAMY

1. Národná transfúzna stanica v Ko-
šiciach už po desiatykrát zorganizo-
vala dobrovoľný odber krvi na far-
skom úrade. Zúčastnilo sa ho 11
darcov, ktorým ďakujú za darovanie
najvzácnejšej životodarnej tekutiny.
Taktiež ďakujeme technickému ko-
lektívu, ktorý zabezpečoval celú hu-
manitnú akciu. Najbližší odber krvi
bude 28.10.2016 v priestoroch fary.

2. V pondelok sme začali s obnovou
kaplnky Lurdskej Panny Márie.
Chceme pieskovaním a chemickým
náterom obnoviť kamene lurdskej
jaskyne, upraviť podstavce na
umiestnenie sôch, položiť novú dlaž-
bu a vyzdobiť ju kvetmi, aby koreš-
pondovala formou s vedľajšou kapln-
kou Božieho milosrdenstva.

3. V ZH pred odpustovou slávnosťou
sv. Jozefa, robotníka, veľmi vkusne
upravili a skrášlili kvetinovými zá-
honmi okolie filiálneho kostola.

4. V rámci Roka milosrdenstva sa us-
kutočnila cyklistická púť do Nižné-
ho Hrušova k rehoľným sestrám
z Kongregácie sestier Božieho milo-
srdenstva, ktoré v pôstnom období
u nás urobili duchovnú obnovu. Zú-
častnilo sa jej 21 cyklistov na čele s
kapl. Kocurkom, ktorý v rehoľnej
kaplnke slávil Eucharistiu pre jej
účastníkov.

5. V nedeľu 8. 5. nás gréckokatolícka
cirkev v ZH pozýva na odpustovú
slávnosť Nanebovstúpenia Pána
o 10.30 hod., preto sv. omša v na-
šom filiálnom kostole v ZH bude len
ráno o 8. hod. a potom sa spo-
lu s rím. kat. kňazom zúčastníme sv.
liturgie.

6. Stretnutie rodičov birmovancov
2. roč. SŠ bude 13. 5. po večernej
sv. omši. Účasť je nutná, nakoľko sa
bude prejednávať samotná slávnosť
birmovania.

7. Stretnutie miništrantov bude
v sobotu 14. 5. o 10.30 na farskom
úrade. V Prešove bude arcidiecézne

15.5.2016 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie M. Ruttkayová E. Czuľbová J. Karniš V. Leško
žalm M. Borošová

2. čítanie T. Tink E. Šimkovičová A. Potocká Z. Lešková
prosby E. Capová A. Šimkovičová T. Majerská M. Princíková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa tretíkrát:

Boris Ihnát a Petra Vargová
Ivan Rosipajla a Klaudia Kocanová

Ohlasujú sa druhýkrát:
Tomáš Timko a Ivana Koritková

Peter Greškovič a Antónia Repková
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

stretnutie miništrantov v sobotu
21. 5. s arcibiskupom Bernardom.

8. Formačné stretnutie laického spo-
ločenstva MAM sa uskutoční
v nedeľu 15. 5. o 15. hod.

9. Od piatka 6. 5. sa modlíme deviat-
nik k Duchu Svätému pred každou
omšou a modlitbový maratón vyvr-
cholí slávením Vigílie zoslania Du-
cha Svätého v sobotu 14. 5. večer
o 20. hod., preto večerná sv. omša
o 18. hod. nebude, lebo ju nahradí
vigílna. Vigília je čas očakávania
liturgického tajomstva viery v mod-
litbách, aby sme sa viac disponovali
na jeho vlastné slávenie.

10. Duchovno-formačný pobyt v Ríme.
Pozývame chlapcov od 18 rokov,
ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom
duchovnom živote, na polročný du-
chovný a formačný pobyt do komu-
nity otcov rogacionistov v Ríme po-
čas roka, aby sa rozhodli, či cesta
zasvätenia života je pre nich tá
správna. Kongregácia sa venuje mla-
dým mužom, ktorí v sebe cítia vnú-
torný hlas pre kňazské alebo rehoľ-
né povolanie. Náklady na pobyt
hradia otcovia rogacionisti. Zašli
svoj životopis a následne ťa pozveme
na stretnutie:
Centrum pre duchovné povolanie,
RKFÚ sv. Mikuláša,
Hlavná 81
080 01 Prešov
alebo
konkatedralapo@gmail.com
tel. 0911 487 341.


