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15. mája 2016
Zoslanie Ducha Svätého

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

EVANJELISTA JÁN NÁS túto
nedeľu privádza do domu, kde
sú za zatvorenými dverami zo

strachu pred Židmi zhromaždení
učeníci. Tu k nim prišiel Ježiš a po-
vedal:  „Pokoj vám! ... Ako mňa poslal
Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to pove-
dal, dýchol na nich a hovoril im: „Prij-
mite Ducha Svätého.“

Aby veriaci dokázali správnym
spôsobom splniť svoje poslanie, dá-
va im Vzkriesený Ducha, ktorý ich
bude posilňovať.

Darovanie Ducha vdýchnutím pri-
pomína oživenie človeka Božím dy-
chom života, ako to popisuje Gn 2, 7.
Veľkonočné darovanie Ducha je pre
učeníkov takmer novým stvorením.
Len ako tí, ktorých Duch premenil
v nových ľudí, budú schopní zvesto-
vať nové veci, ktoré prináša Ježišovo
posolstvo a sprostredkovať svetu no-
vý život – nie vlastnou mocou, ale
mocou životodarného Ducha.

Uvedomme si, ako veľmi nám
vyšiel Pán v ústrety, aby sme mohli
žiť v pokoji, ktorý prinášal na konci
dňa vzkriesenia svojim nastrašeným
a zahanbeným apoštolom.

Prosme Ducha Svätého, aby sme
vedeli Kristov pokoj nielen prijímať,
ale  ho aj odovzdávať.   n

Učeníci sú poverení dôležitým
poslaním. Vyslanie učeníkov vzkrie-
seným Ježišom má svoj vzor, ale tiež
dôvod vo vyslaní Syna Otcom. To ale
znamená, že i účel a cieľ, tiež druh a
spôsob prevedenia musia zodpovedať
Ježišovmu poslaniu. Vyslanec má re-
prezentovať toho, kto ho poslal, nie
seba samého. Rovnako ako Ježiš
stále sprítomňoval Otca, ktorý ho
poslal, tak majú učeníci odteraz
sprítomňovať Ježiša ako Vzkriesené-
ho  Ukrižovaného a pokračovať v jeho
diele spásy. Hlavným motívom ich
konania musí byť láska, lebo Otec
poslal svojho Syna na svet, pretože
svet miluje...

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA

16. MÁJ – SVSVSVSVSV. JÁN NEPO. JÁN NEPO. JÁN NEPO. JÁN NEPO. JÁN NEPOMUCKÝ,MUCKÝ,MUCKÝ,MUCKÝ,MUCKÝ,
KÒ. MÈ.       (1345-1393)

NARODIL SA V POMUKU pri
Plzni okolo r. 1345. Jeho otec
bol zrejme nemeckého pôvodu

a bol v Pomuku v r. 1355 – 1367 richtá-
rom, o matke nie je nič známe. Meno
„Nepomucký“ vzniklo nesprávnym číta-
ním latinskej verzie jeho mena „de Po-
muk“. Niekdajšia obec Pomuk sa dnes
volá Nepomuk. Vzdelanie dostal v kláš-
tore cisterciánov, potom v Žatci v sláv-
nych latinských školách a nakoniec sa
dostal aj na univerzitu do Prahy, ktorú
práve v tom čase založil cisár Karol IV.
V r. 1370 sa Ján
stal notárom a pi-
sárom v arcibis-
kupskej kancelá-
rii. Bol takisto
osobným tajomní-
kom biskupa. V r.
1380 sa stal sú-
časne aj farárom
vo farnosti sv. Havla v Starom meste.
V r. 1382-1387 študoval kánonické
právo v Padove, kde získal doktorát,
a potom sa vrátil späť do Prahy. Stal sa
kanonikom a generálnym vikárom arci-
biskupstva. Mal teda na starosti veľa
zodpovedných úloh v Cirkvi. Okrem to-
ho kázaval v chráme sv. Víta a v Týns-
kom chráme. Bol veľmi zbožný, horlivý
a svedomitý.

Pokiaľ bol na tróne cisár Karol IV.,
boli medzi arcibiskupstvom a cisárskym
dvorom veľmi dobré vzťahy. To sa však
zmenilo nástupom Karolovho syna Vác-
lava IV., ktorý bol korunovaný za české-
ho kráľa už ako dvojročný. Spočiatku sa
držal otcovho vzoru, no neskôr sa oddal
poľovačkám, zábavám. Okrem toho bol
veľmi zlostný a hnevlivý. Robil si zá-
lusk na benediktínske opátstvo v Kralu-
poch v západných Čechách. Keď ho

však nedostal, jeho hnev sa obrátil do-
slova proti celej Cirkvi v Čechách. Zajal
Jána a dvoch ďalších arcibiskupových
spolupracovníkov. Arcibiskupa nezajal
len preto, že ho ochránili jeho zbroj-
noši. Ostatných dvoch neskôr prepus-
til, ale Jána dal natiahnuť na škripec,
dal ho páliť a mučiť aj iným spôsobom
a nakoniec ho v noci dal odvliecť a zho-
diť z pražského mosta do rieky Vltavy.
Stalo sa to 20. marca 1393. Po niekoľ-
kých dňoch jeho telo našli a pochovali
v kostole sv. Kríža; neskôr ho preniesli
do chrámu sv. Víta. V r. 1683 bola na
pražskom moste, terajšom Karlovom,
vztýčená socha Jána Nepomuckého. V
r. 1708 bol v Hradci Králové sv. Jánovi
Nepomuckému zasvätený prvý kostol.

Traduje sa, že
sv. Ján je mučení-
kom spovedného
tajomstva. Údajne
sa ho mal kráľ vy-
pytovať na hriechy
svojej manželky
Žofie, ktorá bola
veľmi nábožná.

Spovedať sa chodila práve k Jánovi.
Kráľ ju podozrieval z nevery, pretože
sám sa tejto neresti dopúšťal. Keďže
však Ján nič nevyzradil, mučil ho a dal
nakoniec zabiť. Túto tradíciu potvrdzuje
aj fakt, že jazyk sv. Jána Nepomuckého
sa zachoval neporušený. Za svätého bol
vyhlásený pápežom Benediktom XIII.
v r. 1729.

Sv. Ján Nepomucký má vďaka jezuit-
ským misiám dobrý zvuk po celom sve-
te, predovšetkým v Bavorsku a kraji-
nách Latinskej Ameriky. Je patrónom
pri prírodných pohromách a povod-
niach (vďaka spôsobu jeho smrti); pat-
rón Čiech; spovedníkov, kňazov, ná-
morníkov, pltníkov, mlynárov; pred
chorobami jazyka. Jeho vyobrazenie
možno nájsť na mnohých miestach,
predovšetkým na mostoch s prstom na
ústach a v ruke drží kríž.        – rm –



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
Sv. Jána Nepomuckého, kň. mč. 6:30

Jak 3,13-18; Ž 19; Mk 9,14-29     Rozhodnutia 11:30 ¤ Helena, 80 r.ž.

Pánove sú správne, potešujú srdce. 18:00 † Emília

6:30

Jak 4,1-10; Ž 55; Mk 9,30-37 11:30 † sr. Mária

Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová. 18:00 † Irena

Jak 4,13-17; Ž 49; Mk 9,38-40 6:30

11:30 † Mária, Juraj, Ivan

18:00 ¤ rod. Záhorska

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, 
najvyššieho a večného kňaza

6:30

Iz 6,1-4.8; Ž 23; Jn 17,1-2.9.14-26 11:30 ¤ Adamko

Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 18:00 ¤ Miroslav, Agáta

6:30

Jak 5,9-12; Ž 103; Mk 10,1-12 11:30 ¤ Martin

Milostivý a milosrdný je Pán. 18:00 ¤ rod. Bajusova

Jak 5,13-20; Ž 141; Mk 10,13-16 7:00 ¤ Terézia

Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako 

kadidlo.
18:00 † Juraj, Barbora

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Helena 

Prís 8,22-31; Ž 8; Rim 5,1-5; Jn 16,12-15 9:00 † Ľudovít, Ján, Mária, Miloš

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Marián, Lukáš, Jakub

Ne

22. 5. 

St

18. 5. 

Najsvätejšej Trojice

Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno 

na celej zemi.

Po

16. 5. 

Ut

17. 5. 

Pi

20. 5. 

So

21. 5. 

Št

19. 5.

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je 

nebeské kráľovstvo.
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OZNAMY

1. Na kostol venovali v hotovosti dve
Bohu známe 10 € a 50 €, novomanže-
lia 200 € a na bankový účet 10 €.

2. Masmediálna zbierka činila v TV
561,86 € a v ZH 23,15 €.

3. Ružencové bratstvo si 1. 5. vykona-
lo duchovnú obnovu, ktorú viedol
ich promótor p. Melichar Matis, OP.
Zúčastnila sa jej väčšina členov. Vo
farskom kostole evidujeme 24 ruží a
filiálnom 2 ruže. Potom nasledovali
voľby jednotlivých horliteliek. V zá-
pisnici sú uvedené: H. Capová, M.
Hospodárová, T. Majerská, F. Ďuris-
tová, H. Ferčaková, H. Nykazová, V.
Galganová, H. Fraňová, A. Rerková,
O. Repovská, O. Telepčáková, E. Gi-
bová, A. Bogdová, M. Bicková, M.
Čierna, E. Morozová, T. Lešková, M.
Flaugnnatyová, M. Balintová, B. Ho-
ľanová, A. Kičinovová, Beslerová,
Tkáčová, Kovářová. V ZH sú to A.
Kandráčová a J. Tirpák. Hlavnou
horliteľkou sa stala Františka Ďu-
ristová, ktorá získala 19 hlasov.
Nikto z členov nepodal do siedmich
dní písomnú námietku na Domini-
kánske mariánske centrum Salve,
preto voľby sú podľa stanov platné.

4. Obnovený Dom nádeje požehnal náš
dekan za účasti všetkých duchov-
ných otcov kresťanských spoločen-
stiev a predstaviteľov mesta Trebišov
v utorok 3. 5. Na počesť tejto uda-
losti v rekonštruovanom objekte
budeme pri pohrebných obradoch
používať kadidlo zakúpené pútnikmi
z Krakova.

5. Za dlhoročnú službu kantorky a
dirigentky speváckeho zboru Mag-
nificat ďakujeme Františke Ďuris-
tovej, ktorá sa 6. 5. vzdala týchto
služieb. Na slávnosť Ducha Svätého,
15. 5. 2016, farár menoval Martina
Jakubčina za zodpovedného kantora.
Zároveň dávame možnosť hrať na
organe mladým adeptom, aby si
vyskúšali túto umeleckú činnosť,
ktorá slúžili na zveľadenie Božieho
kultu. Spevácky zbor Magnificat
nech si zvolí novú dirigentku.

22.5.2016 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie D. Biž E. Andrejko M. Vargová
žalm 1. sv. prijímanie

2. čítanie M. Bižová E. Andrejková H. Fraňová
prosby M. Čierna H. Andrejková sr. Alojzia

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:

Tomáš Timko a Ivana Koritková
Peter Greškovič a Antónia Repková

Ohlasujú sa prvýkrát:
Ján Kožič a Tamara Galganová

Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

6. Piesňou vzdaj chválu je prehliadka
cirkevných zborov, ktorá sa uskutoč-
ní 15. 5. o 15. hodine v Múzeu
v Trebišove.

7. Májové kňazské rekolekcie budú
v utorok 17.5. o 9. hod. v Sečov-
ciach s emeritným arcibiskupom
Alojzom.

8. Slávnosť prvého svätého prijíma-
nia bude v nedeľu o 10.30 hod. Ce-
lebrantom bude farár a kazateľom
kapl. Kocurko. Sviatosť zmierenia
vyslúžime deťom v sobotu od 10.
hod. a potom bude generálna skúš-
ka. V pondelok 16. 5. o 17.30 hod.
bude  meranie oblečenia a po omši
nácvik. Vo štvrtok 19. 5. bude
nácvik po omši o 19. hod.  Rodičia
a krstní rodičia nech sa vyspovedajú
počas týždňa alebo v sobotu s deťmi.

9. Sviatosť birmovania vyslúži birmo-
vancom v nedeľu 29. 5. o 11. hod.
Mons. A. Tkáč, emeritný arcibiskup.

10. Provinciálny minister minoritskej
rehoľnej provincie so sídlom v Kra-
kove udelil 5. 5. významné ocenenie
kňazovi Rolandovi Böörovi, faráro-
vi v Rade a Veľkom Kamenci. Pri
príležitosti tzv. Rohožkovej kapituly
v kláštore Kalwaria Pacławska mu
bola udelená Cena provincie za výz-
namný prínos pri objavení telesných
ostatkov minoritských rehoľníkov
umučených v 17. storočí v Rade,
okres Trebišov.

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


