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Resp.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.
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JEZ¡ IŠOVO. . .

Ján Hudák, kaplán

V MNOHÝCH KULTÚRACH sym-
bolizuje srdce živé centrum
osoby, miesto, kde komplexne

splývajú myšlienkové, citové a exis-
tenčné prejavy človeka.

Pretože kresťanstvo ako také ne-
predstavuje iba doktrínu, ale je sku-
točným stretnutím s Ježišom Kris-

poznačeným duchom pokánia. Na
druhej strane Božské Srdce nás po-
smeľuje priblížiť sa k Božiemu milo-
srdenstvu v akejkoľvek životnej si-
tuácii. Predovšetkým nám môže po-
môcť opäť získať osobnú tvár Boha,
modlitbu ako dialóg, zrelý vzťah
k nemu, ktorý prevyšuje obraz viery

ako súhrn morálnych noriem, ktoré
sa majú rešpektovať a modlitbu ako
súhrn formúl, ktoré treba odriekať.

Kult Božského Srdca nám pomá-
ha usporiadať naše aktivity pripomí-
najúc, že jedine Boh nám môže
pomôcť žiť a opravdivo milovať náš-
ho blížneho, ktorý nie je vždy ten
najvľúdnejší. Dôvernosť, ktorá sa
rodí z modlitby, nám pripomína, že
naše skutky sú síce dôležité, ale to,
čo nás spasí, je Božia láska, jedine
Božia láska k nám.  n

tom, Srdce Ježišovo v ňom symboli-
zuje prameň našej viery, z ktorého
vytryskujú city, pôsobenie, kríž. Je-
žišova láska nie je iba symbolická,
ani odlúčená, ale vrelá, nežná.
Ježišovo Srdce skutočne zažilo po-
city radosti, obdivu, priateľstva, bo-
lesti, trpkosti, najmä však milosr-
denstva.

Dnes úcta k Božskému Srdcu, tak
ako mnohé iné praktiky ľudovej
zbožnosti, je na ústupe. Je to snáď
zapríčinené citovým prejavom príliš

Južný Sudán 28. 5. (TK KBS) Sestru
Veroniku Teréziu Ráckovú, SSpS, po-
chovali v piatok 27. 5. 2016 o 16. h. na
farskom cintoríne sv. Jozefa Lutaya
v Yei v Južnom Sudáne. „Jej telo tak
zostáva navždy so zemou a s ľuďmi, kto-
rým slúžila celým srdcom i životom,“ uvá-
dza webstránka Misijnej kongregácie
služobníc Ducha Svätého.

„Na konci r. 2013, keď v Južnom Su-
dáne nanovo vypukla občianska vojna,
sestra Veronika takto odpovedala na
otázku, prečo sa rozhodla zostať v kra-
jine: »Pretože Ježišova cesta bola dôsled-
ná. Neopustil ľudí alebo miesto, keď nas-
tali ťažkosti. Ako Ježišova učeníčka nasle-
dujem ho v sile Ducha Svätého. Nemôžem
opustiť ľudí Južného Sudánu, pretože ich
milujem.« Zostávame v nádeji, že telo
sestry Veroniky, teraz už pochované, sa
stane semenom mieru a zmierenia – se-
menom, ktoré vyrastie a bude prekvitať
v krajine a medzi ľudom jej milovaného
Južného Sudánu,“ píše sa na webstrán-
ke worldssps.org.

Sestra Eleonóra Cichon, SSpS, napí-
sala z Yei po pohrebe: „Práve sme sa
vrátili z pohrebu sestry Veroniky. Všetko
sa skončilo pokojne a bol to nádherný
pohreb. Skoro ráno sme ju odovzdali letiš-
tnej službe. Prevážali ju tým istým lietad-
lom, ktorým sme aj my cestovali. V Jube
čakalo na letisku niekoľko rehoľníkov spo-
lu so štátnymi predstaviteľmi. Pripravili
malé lietadlo – na prepravu truhly a ôsmich
ľudí – ktoré nás odviezlo do Yei. Spievali
sme a modlili sa. Predniesli dva krásne
príhovory. Keď sme leteli, bolo to akoby
sestra dávala posledné zbohom miestu,
ktoré tak milovala.

Tu v Yei ju prevážali tým istým sanit-
ným vozidlom, v ktorom bola postrelená.
Popri ceste do kostola, ktorá trvala asi
hodinu, všade stáli a pozdravovali ľudia.

V JUZ¡NOM SUDÁNE POCHOVALI
SLOSLOSLOSLOSLOVENSKÚ MISIONÁRKUVENSKÚ MISIONÁRKUVENSKÚ MISIONÁRKUVENSKÚ MISIONÁRKUVENSKÚ MISIONÁRKU
SR. VERONIKU RÁCKOVÚ, SSPS

Nespočet áut, motoriek, ľudí... Možno po-
vedať, že sestra Veronika sa sem chcela
vrátiť. Bez jej pomoci by sa to nedalo.

Boli tam aj policajti, ale požiadali sme
ich, aby nemali zbrane – a oni to rešpekto-
vali. Boli tam bez pištolí, i keď prišli aj vy-
sokí štátni predstavitelia. Vo farnosti La-
tuya sme potom slávili omšu a po nej sme
ju pochovali hneď vedľa kostola. Veľmi
vám ďakujem za vaše modlitby a spoločen-
stvo. Verím, že tu sestra vykoná zázraky...“

Veronika Terézia Rácková, SSpS, kto-
rá pôsobila ako lekárka v Južnom Sudá-
ne, zomrela 20. 5. 2016 v nemocnici
v Keni. Pracovala ako vedúca zdravotné-
ho strediska sv. Bakhity v meste Yei
v J. Sudáne. V pondelok 16. 5. 2016 sa
jej auto hodinu po polnoci stalo terčom
streľby ozbrojencov. Vracala sa domov
po odvoze pacienta do inej nemocnice.
Pri útoku ju postrelili. Podľa lokálnych
médií boli ako páchatelia činu zadržaní
traja vojaci z armádnej jednotky tzv.
„Joint Operation Unit“, rozmiestnenej
v oblasti na zaistenie bezpečnosti civi-
listov počas noci. Hoci absolvovala sé-
riu operácií v miestnej nemocnici v J.
Sudáne a v Keni, zraneniam podľahla.

Sestra Veronika zomrela vo veku 58
rokov. Narodila sa 8. 1. 1958 v Bánove
v okrese Nové Zámky. Študovala na
Gymnáziu v Šuranoch a lekársky titul
získala na Karlovej univerzite v Prahe.
Po roku lekárskej praxe začala rehoľnú
formáciu v Ríme, v ktorej pokračovala
v Nemecku. Rehoľné sľuby zložila v r.
1989. Okrem Slovenska pôsobila v Ta-
liansku, Holandsku, Nemecku, Rakús-
ku, Írsku, Anglicku, Indonézii a Ghane
a napokon v Južnom Sudáne.       R.I.P.



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
1 Kr 17,1-6; Ž 121; Mt 5,1-12 6:30

11:30 † Ján, Helena

18:00 ¤ Zuzana

6:30
1 Kr 17,7-16; Ž 4; Mt 5,13-16 11:30 † Ján 

Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre. 18:00 ¤ Martin, Miroslav

6:30
1 Kr 18,20-39; Ž 16; Mt 5,17-19 11:30 † Anna, Štefan 2x,Vladimír, Pavol

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

Sv. Efréma, dk. uč. 6:30
1 Kr 18,41-46; Ž 65; Mt 5,20-26 11:30 † Barbora

Tebe, Pane Bože, patrí chválospev na Sione. 18:00 † Andrej

6:30
1 Kr 19,9a.11-16; Ž 27; Mt 5,27-32 11:30 † Michal, Anna, Michal

Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár. 18:00 ¤ 

Sv. Barnabáša, ap. 7:00 ¤ 15.r. Spol.modlitieb otcov

Sk 11,21b-26;13,1-3; Ž 98; Mt 10,7-13  

Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. 18:00 ¤ rod. Leškova

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Valéria s rod.

2 Sam 12,7-10.13; Ž 32; Gal 2,16.19-21; Lk 7,36–8,3 9:00 ¤ kňaz Štefan

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ za vznik Modlitieb otcov

Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i 

zem.

Ne
12. 6. 

St
8. 6. 

11. nedeľa v období cez rok

Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu.
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OZNAMY

1. Na kostol venoval Bohu známy 10 €
a 50 € novomanželia Timkovci zo
svadby.

2. V utorok sa uskutočnil druhý kon-
trolný deň na rekonštrukcii južnej
steny nášho kostola s tým, že po od-
súhlasení KPÚ v Košiciach vonkaj-
šie práce začnú koncom mesiaca.

3. V pondelok namontovali lešenie. Od
zajtra, 6. 6., nastupujú kamenári na
rekonštrukciu pilastrov na ľavej
čiže severnej strane kostola. Sú
značne poškodené aj v spodnej časti
ich pätiek, ktoré sú prikryté mramo-
rom. Dva pilastre sú na stene a tretí
za oltárom sv. Jozefa. Predpokladá-
me, že jednu stranu urobia cca za
mesiac a pol a hneď nastúpia na
druhú stranu, takže lešenie bude
v kostole do konca augusta.

4. Vysluhovanie sviatosti birmovania
prebehlo dôstojne a v duchovnej at-
mosfére. Birmovanci k nej pristupo-
vali v očakávaní, že prijmú Boží dar,
ktorý bude prínosom pre ich kresťan-
ský život, čo oceňujeme.

5. Kaplán Mgr. Ján Hudák odchádza
k 1. 7. za kaplána do farnosti Ľubiša
a Mgr. Ján Kocurko do farnosti
Košice–sídlisko KVP. Zatiaľ podľa de-
krétu ABÚ do farnosti príde kaplán
z Prešova–Sekčova ICDr. Edvin Ber-
ger. Predpokladáme, že druhým kap-
lánom bude novokňaz, ktorého meno
bude zverejnené dekrétom až po
kňazskej vysviacke.

6. Diakonská vysviacka kandidátov
bude v piatok 10. 6. o 10. hod.
a kňazská vysviacka diakonov bude
v rovnakom čase v sobotu 11. 6.
v Košiciach, v katedrálnom chráme
sv. Alžbety. Kňazské svätenia prijmú
z rúk svojho ordinára Mons. Bernar-
da Bobera, košického arcibiskupa.
Sprevádzajme budúcich pracovníkov
v Božej vinici modlitbami, aby Pán
žehnal ich životné úsilie o posväte-
nie Božieho ľudu.

7. Odpustová slávnosť Návštevy Panny
Márie bude v nedeľu 3. 7. o 10.30
hod. Slávnostným odpustovým kaza-

12.6.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Čierna P. Tóth N. Tomková Z. Lešková

žalm P. Sopková

2. čítanie D. Biž E. Hovancová M. Plonický M. Princíková

prosby M. Bižová P. Tóthová R. Vaníková V. Leško

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:

Michal Sokirka a Marcela Kucharčíková
Peter Noskovič a Valéria Kovalová

Peter Valiska–Timečko a Lenka Haníková
Ohlasujú sa druhýkrát:

Pavol Kovalik a Martina Čuchračová
Ohlasujú sa prvýkrát:

Krisztián Bodnár a Alena Guzeláková
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

teľom a predsedajúcim liturgickej
slávnosti bude rodák Prof. Peter
Tavel, dekan Teologickej fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci, ktorý
si zároveň pripomenie 20. jubileum
kňazskej vysviacky a tým aj výročie
primičnej omše v rodnom kostole.

8. Duchovná obnova v mimoriadnom
roku milosrdenstva s charizmatic-
kým katolíckym kňazom z Indie
otcom Jamesom Manjackalom, misio-
nárom milosrdenstva, bude 8. – 10. 7.
v košickej Steel aréne. Duchovná
obnova sa uskutoční pod záštitou re-
hole minoritov na Slovensku. Pro-
gram je od 9. do 18. hod. (v nedeľu
do 16. hod.). On-line prihláška:
www.duchovniobnova.cz. Plagát je na
našej web stránke.

Všeobecný: Ľudská solidarita – Aby
seniori, ľudia žijúci na okraji spoloč-
nosti a opustení našli aj vo veľko-
mestách príležitosť na stretnutie
a vzájomnú podporu.
Evanjelizačný: Bohoslovci a novici –
Aby sa bohoslovci, novici a novicky
stretli s takými formátormi, ktorí
prežívajú evanjeliovú radosť a múdro
ich pripravia na ich poslanie.
Úmysel našich biskupov: Aby kňazi,
zjednotení v Najsvätejšom Srdci Je-
žišovom, boli vždy svedkami milosrd-
nej a dobročinnej Božej lásky.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA JÚN


