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XIX. ročník

22. mája 2016
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Resp.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno
na celej zemi.
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Ján Hudák, kaplán

VŠETKY VEĽKÉ KRESŤANSKÉ
sviatky – Vianoce, Veľká noc ale-
bo Turíce – stoja na nejakej uda-

losti, vychádzajú z príbehu. Predmetom
dnešnej slávnosti je však definovaná
pravda viery.

Žiaden človek zo zeme by v nijakej
dobe nemohol prísť na myšlienku, že
Boh je síce iba jeden, no sú v ňom tri

kresťanmi naplnenými Duchom evan-
jelia.

Do akej ústrednej myšlienky alebo
vety by sa dalo zhrnúť toto ústredné ta-
jomstvo kresťanskej viery? Aké je posol-

stvo dnešnej
oslavy trojje-
diného Boha
pre rozmani-
té osoby zjed-
notené do
jedného ľud-
stva?

Boh tak
miloval svet,
že pre jeho

dobro mu dal všetko zo seba, celého se-
ba, využil všetky svoje nekonečné mož-
nosti. Aby nám pomohol, vypracoval
plán na záchranu človeka zamotaného
do zla, v starozákonných dejinách spá-
sy postupne cez Desatoro viedol ľudské
vedomie príkazmi lásky, spravodlivosti,
odpúšťania, úcty, v plnosti času vydal
do našich rúk svojho jednorodeného
Syna, aby nám drastickým spôsobom
dokázal svoju lásku a na zavŕšenie svo-
jej misie nám posiela svojho Ducha, aby
nás v tomto svete poznačenom neverou,
pochybnosťami, nenávisťou, pomstou,
podvodmi, neistotou, zúfalstvom, egoiz-
mom vyzbrojil silou k viere, láske, od-
púšťaniu, poctivosti, dôvere, nádeji,
obetavosti.   n

osoby. Túto zvesť nám priniesol človek,
ktorý bol od večnosti z neba – Boží Syn,
ktorého svet dnes pozná pod menom
Ježiš Kristus. On svojím zmŕtvychvsta-
ním potvrdil to, čo o sebe tvrdil, že totiž
Jahve, ktorý stvoril svet a kedysi moc-
nou rukou vyviedol izraelský ľud cez
Červené more z Egypta, je jeho Otec,
ktorého pozná, pretože je s ním úplne
jedno. A keďže vlastní takú istú moc
ako Boh Otec, poslal Boží Syn ľuďom
Ducha Svätého, ktorý je s ním a s Ot-
com takisto Bohom v rovnakej miere.
A tak Boh koná svoje dielo nielen na
počiatku dejín pri stvorení sveta, lež
smrťou svojho jednorodeného Syna aj pri
vykúpení človeka zotročeného hriechom,
ako aj pri stvárňovaní súčasného sveta

KAŽDÝ DEŇ SA roz-
právajme s Bohom.
Tak po svojom, ako

s priateľom, ktorému dôve-
rujeme. Ďakujme mu za
každé nové ráno, za slnko,
za kvety, stromy, za všetko
živé v prírode aj za ľudí,
s ktorými sa denne stretá-
vame doma, v práci aj na ulici.

Rozprávajme sa s ním v tichu chrá-
mu, v našom parku, vo svojej záhra-
de, na dvore, lebo tam, kde sme my,
je aj On. Pri tomto rozhovore obja-
vujme samých seba aj tých druhých
vedľa nás. Nachádzajme zmysel – to,
pre čo chceme žiť, lebo On nám pri tom
pomôže. Možno by
sa nám podarilo
všeličo zlepšiť
v tom našom ma-
lom svete, kde ži-
jeme, vytvárame
si vzťahy, pracuje-
me a oddychujeme. Nemohlo by sa
nám stať, aby sme my sami vedome
ublížili inému, úprimne sa nevedeli
tešiť z jeho napredovania, úspechov,
neuvedomovali si aj to, že ten vedľa
mňa je možno v niečom lepší ako ja.

Pán Boh každému z nás „píše“ iný
životný príbeh, ktorý si musí odžiť
každý sám. Aj starí rodičia žijúci
v Domovoch bez detí, aj márnotratní
synovia a dcéry, ktorí sa k nim po
rokoch vracajú a navzájom si odpúš-
ťajú. Ak sú k sebe členovia rodín
prajní, štedrí, potom to prenášajú do
svojho okolia, do iných spoločen-
stiev. „Nainfikujú“ svojou dobrotou,
láskavosťou aj tých večných pesimis-
tov, ktorí sa na všetko vo svete poze-
rajú cez svoj pohľad zatrpknutosti.

Všetci sme súčasťou Božieho plá-
nu a On sám sa o nás postará. Dáva

Boh stvoril všetko pre naše
potešenie a chce, aby sme mali
radosť z neho, z ľudí, ktorí nás
obklopujú, aj zo samých seba.

Joyce Meyer

nám každý deň všetky požehnania:
zdravie aj kríže, bohatstvo aj rozum,
dar viery, pretože viera v Neho, v je-
ho lásku, nám pomáha prežiť každý
deň v našom živote. Mali by sme to
robiť s pokojom a láskou v srdci, lebo
iba tak bude náš život mať zmysel.
Možno práve v tejto chvíli sa cítime

nepríjemne, mož-
no aj dnes nás
niekto rozčúli, ok-
lame, urazí, poníži
našu ľudskú dôs-
tojnosť. Ťažko sa
nám odpúšťa, ak

sme zranení, ak sa máme modliť za
tých, ktorí nám ublížili, namiesto
toho, aby sme ich nenávideli.

Pán Boh od nás žiada, aby sme od-
púšťali, lebo On nikdy neprikazuje to,
čo by nebolo pre nás dobré, čo by nám
neosožilo. „Vidí“ do našich myšlienok,
„odškodní“ nás aj našu bolesť duše
vylieči, urobí nás slobodnejšími.

Každý z nás prekonáva nejaké pre-
kážky, a to aj v bežných situáciách
života. Často si povieme: Nezvládnem
to, je to nad moje sily, asi to nepreži-
jem, určite to zle dopadne, asi...

Bez viery v Boha sa to nedá. Ak sa
neskôr nechceme trápiť kvôli veciam,
ktoré sme mohli urobiť, ale neurobili
sme to, začnime už dnes žiť tak, aby
každá naša chvíľka stála za to. Mys-
lime aj na to, koľko dobrého nám aj
dnes Stvoriteľ udelí.       – km –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 9:00

Charitný dom J.M. 16:00 9:00
Rómska osada

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
ústav
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1 Pt 1,3-9; Ž 111; Mk 10,17-27 6:30

11:30 † Anna, Michal, Michal

18:00 † Zuzana, Alžbeta, Michal

1 Pt 1,10-16; Ž 98; Mk 10,28-31 6:30

11:30 † Imrich, Anna

18:00 † Michal, Mária, Martin

1 Pt 1,18-25; Ž 147; Mk 10,32-45 6:30

11:30 ¤ Dušan, Daniela

18:00 † Helena

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 6:30 prikázaný sviatok

Gn 14,18-20; Ž 110; 1 Kor 11,23-26; Lk 9,11b-17 11:30 † Štefan, Mária

Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu 

Melchizedechovho.
18:00 ¤ Dušan 

6:30
1 Pt 4,7-13; Ž 96; Mk 11,11-25 11:30 † Jozef

Pán príde súdiť všetky národy. 18:00 † Štefan 

Júd 17.20b-25; Ž 63; Mk 11,27-33 7:00 † Jozef, Anna, Pavol

Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj. 18:00 † Bernard

7:10 ranné chvály

7:30 † Anna 

1 Kr 8,41-43; Ž 117; Gal 1,1-2.6-10; Lk 7,1-10 9:00 ¤ Marián, Jakub, Lukáš

11:00 ¤ pro populo

18:00 † Mária 2x, Andrej, Štefan

Ne
29. 5. 

St
25. 5. 

9. nedeľa v období cez rok

Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy zeme.

Po
23. 5. 

Ut
24. 5. 

Pi
27. 5. 

So
28. 5. 

Št
26. 5.

Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho 

Boha.

Pán je milosrdný a milostivý, svoju zmluvu má 

stále na mysli.

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho 

Boha.
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OZNAMY

1. 3. máj bol prvý kontrolný deň v r.
2016, kde Mgr. Jozef Jarkovský
a Mgr. Rudolf Boroš skúmali, akým
spôsobom vytiahnuť zachované stre-
doveké artefakty v odkrytej južnej
stene, napr. románske okná, otvory
v operákoch, vstupný portál, rím-
su. Vzhľadom na finančnú nároč-
nosť reštaurátorských prác v stre-
dovekej línii a na reálne možnosti
vlastníka sa po dohode našlo kom-
promisné riešenie. Časť steny,
kde je portál s pôvodnými oknami,
sa vyhotoví v pôvodine a zvyšok
v duchu 19. storočia. Tento návrh
sme predložili na posúdenie KPÚ
v Košiciach. Začiatkom júna začne
rekonštrukcia pilastrov vo vnútri
kostola na jednej strane a bude
tam stáť malé skladacie lešenie.
Nijako to však neohrozí liturgický
kult a slávenie sviatosti v kostole.

2. V susednej farnosti Zemplínsky
Brač od 22. do 29. 5. prebiehajú
ľudové misie, ktoré povedú rehoľ-
ní bratia kapucíni. Koncert hudob-
nej skupiny Kapucíni & Stanley
v Z. Branči pred OÚ bude v sobotu
o 18. hod. Viac informácií nájdete
na našej web stránke.

3. Štvrtok 26. 5. je prikázaný sviatok
Najsvätejšieho Kristovho tela
a krvi. Aj v Charitnom dome bude
o 16. hod. sv. omša. Po sv. omši
bude eucharistická procesia po
uliciach nášho mesta. Začne sa
v kostole a skončí v nemocničnej
kaplnke sv. pátra Pia. Počas pro-
cesie požehnáme na všetky sveto-
vé strany obyvateľov mesta. V Ro-
ku milosrdenstva chceme zamerať
pozornosť na chorých pacientov
a požehnať ich eucharistickým
Kristom, aby vo viere s ním niesli
svoj kríž choroby a bolesti.

4. Sviatosť birmovania vyslúži bir-
movancom v nedeľu 29. 5. o 11.
hod. Mons. A. Tkáč, emeritný ar-

29.5.2016 7:30 9:00 11:00 18:00
1. čítanie P. Urban K. Fraštiová M. Princíková

žalm sv. birmovania

2. čítanie A. Zapotoková L. Fraštiová V. Leško

prosby B. Lešová L. Fraštia Z. Lešková

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 druhýkrát:

Ján Kožič a Tamara Galganová
Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:
Patrik Bajus a Mária Šimková

Ohlasujú sa prvýkrát:
Michal Sikorika a Marcela Kucharčíková
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

cibiskup. Skúšky a nácvik budú
po večernej sv. omši v stredu
a v piatok. Birmovancov budeme
spovedať v piatok od 16. do 18.
hodiny. Tiež ich birmovných rodi-
čov, príbuzných a známych. Povz-
budzujeme birmovancov a príbuz-
ných, aby na modlitbách čakali na
zostúpenie Ducha Svätého do ich
duší, kde zanechá svoju pečať.

5. Stretnutie miništrantov s kapl.
Hudákom bude v sobotu 28. 5.
o 10.30 hod. na farskom úrade.

6. Generálny predstavený SJ vyme-
noval slovenského jezuitu p. Pet-
ra Dubovského, SJ za riadneho
profesora na jezuitskom Pápež-
skom biblickom inštitúte v Ríme
(PIB). Slovenský jezuita patrí
v súčasnosti k popredným sveto-
vým biblistom a na Pápežskom
biblickom inštitúte vyučuje exe-
gézu Starého zákona a je zároveň
dekanom Fakulty biblických vied.

7. Slovenská misionárka Veronika
Terézia Racková SSpS, pôsobia-
ca ako lekárka v Južnom Sudáne,
bola v pondelok 16. 5. vážne zra-
nená strelami útočníkov. Členka
Misijnej kongregácie služobníc
Ducha Svätého je profesiou le-
kárka a pracuje ako vedúca zdra-
votného strediska sv. Bakhity
v meste Yei. Modlime sa za jej
uzdravenie.


