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11. nedeľa v období cez rok

Resp.: Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu.

U

ROVNOST¡

VVVVVHR IECHU
Daniela Ferenčíková, katechétka

UŽ SI POSTUPNE ZVYKÁME
na to, že naša spoločnosť sa
delí na ľudí bohatých, stredne

majetných a chudobných. Všetci sú
však rovní v jednom– páchajú hriechy.

Biblické čítania dnešnej nedele
nám predstavujú dvoch ľudí, ktorí
patria do rozličných spoločenských
tried. Ten prvý je kráľom. Ten druhý
človek je obyčajná žena. Aj on aj ona

Hriešnica nehovorí nič, ale koná.
Obidvom bolo odpustené preto, že
svoje hriechy ľutovali a oplakali.

Biblia, najcennejšia kniha zo všet-
kých kníh, nás učí, že v každom spo-
ločenskom postavení ľudia hrešia
a z tohto pohľadu sme si všetci rov-
ní. Problémom niektorých ľudí je to,
že obdivujú hriechy veľkých a zná-
mych ľudí. Namiesto obdivu by mala
byť v našich postojoch ľútosť a od-
por. S hriechmi sa nedá nikdy pokoj-
ne žiť. Boh život žiadneho človeka, či
svätca alebo hriešnika, nevracia
späť. Boh však každému, či chudob-
nému alebo bohatému, ale predo-
všetkým každému hriešnikovi dáva
možnosť, aby svoj život zmenil. Žia-
da len dve veci – aby si človek uvedo-
mil, že v akomkoľvek hriešnom stave
ho Boh miluje a aby si svoje hriechy
pravdivo priznal a oplakal.   n

boli hriešnici. Kráľ Dávid bol člove-
kom, v ktorom si Boh našiel zaľúbe-
nie. Jeho zmysly však zaslepila lás-
ka k vydatej žene. Zariadil, aby jej
muž padol vo vojne a on si ju mohol
vziať ako vdovu za ženu. Bol natoľko
zaslepený, že si neuvedomoval, čo
vlastne robí. Až prorok Nátan mu
tvrdou a zrozumiteľnou rečou otvára
oči a srdce.

O druhej postave evanjelium ho-
vorí, že žena v meste bola známa ako
hriešnica. Dávid na výčitku Nátana
odpovedá: „Zhrešil som proti Pánovi.“

Poslednú májovú
nedeľu sme v našej
farnosti mali veľkú

slávnosť.
Naši birmovanci prijali

Ducha Svätého.
Prinášame niekoľko

postrehov z pera
birmovancov, čo to pre

nich znamená.
– Do kostola chodím rada, lebo

v prítomnosti Boha sa cítim po-
kojnejšia...

– Snažím sa viac rozmýšľať o živote
a nad jeho hodnotami.

– Mala som problém komunikovať
s ľuďmi, ale po niekoľkých číta-
niach Božieho slova v kostole sa
cítim odvážnejšia...

– Vybrala som si sv. Moniku, lebo
sama chcem byť v budúcnosti
dobrou matkou a manželkou...

– Pochopila som to, čo som pred-
tým nevedela, a to, že prípravu
na birmovku a sviatosti neprijí-
mam pre rodičov, ale pre seba...

– Môj pohľad na svet je krajší
a pestrejší a v ľuďoch nechcem
vidieť len to zlé, ale to, čo v nich
miluje Boh...

– Na kurze Filip som sa prvýkrát
v živote zamyslel nad sebou...

– Kostol sa stal mojím domovom...
– To, že chodím do kostola, nezna-

mená, že som veriaca. Mala som
mnohých priateľov a predsa som
sa cítila sama. Každá chvíľa s Te-
bou, Pane, vo mne zanechala
znak. Znak viery a nekonečnej
lásky k Tebe, Bože. Ďakujem.

BIRMOBIRMOBIRMOBIRMOBIRMOVKAVKAVKAVKAVKA
– Ďakujem ti, Pane, za môjho pat-

róna sv. Damiána, ktorého myš-
lienka nech ma nasýti a kvitne
v mojom vnútri...

– Chodím do kostola už sám a ve-
čer sa prihováram Bohu...

– Verím, že Duch Svätý vo mne bu-
de pôsobiť celý život a na jeho
konci si budem môcť povedať, že
som upiekla výborný koláč ☺.

– Priznám sa, že o mnohých ve-
ciach Svätého písma, učenia Cir-
kvi som nemal ani tušenia, ale
počas prípravy som si mnohé veci
v živote uvedomil a usporiadal...

– Nie je to nič pre mňa modliť sa
ruženec pred toľkými ľuďmi, hoci
som to zvládol, ale radšej pone-
siem kríž alebo sviecu počas krí-
žovej cesty, lebo radšej robím,
ako rozprávam...

– Pochopila som, že Boh je môj
Otec a priateľ aj napriek tomu, že
vie o mne všetko...



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. Antona Paduánskeho, kň. uč. 6:30

1 Kr 21,1-16; Ž 5; Mt 5,38-42 11:30 † Jolana, Ján

Pane, všimni si moje vzdychanie. 18:00 ¤ Mária 80 r.ž.

6:30
1 Kr 21,17-29; Ž 51; Mt 5,43-48 11:30 † Barbora, Juraj, Oľga

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. 18:00 ¤ Monika, Anna s rod.

2 Kr 2,1.6-14; Ž 31; Mt 6,1-6.16-18 6:30

11:30 ¤ Mária

18:00 † Michal, Anna

6:30
Sir 48,1-15; Ž 97; Mt 6,7-15 11:30 † Mária, Andrej

Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi. 18:00 ¤ Mária

6:30
2 Kr 11,1-4.9-18.20; Ž 132; Mt 6,19-23 11:30 † Peter, Vojtech

Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. 18:00 ¤ Jana, Mária, Igor, Ján

2 Krn 24,17-25; Ž 89; Mt 6,24-34 7:00 † Vladimír

Pánovo milosrdenstvo trvá naveky. 18:00 † Milan

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Anna, Jozef

Zach 12,10-11;13,1; Ž 63; Gal 3,26-29; Lk 9,18-24 9:00 † Anna, Božena, Cyril, Juraj

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Jozef

Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, 

čo dúfate v Pána.

Ne
19. 6. 

St
15. 6. 

12. nedeľa v období cez rok

Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Po
13. 6. 

Ut
14. 6. 
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So
18. 6. 

Št
16. 6.
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OZNAMY

1. Z krstín Christiána Kacina darovali
na kostol 50 € a bohuznámy 10 € cez
bankový účet.

2. V máji sa skončili rekonštrukčné
práce v miestnosti pred vstupom do
samotnej nemocničnej kaplnky, kto-
rú realizovala gr. kat. farnosť. Práce
sme financovali spoločne. Náš po-
diel činí 2614,71 €.

3. Do konca júna plánujeme nainštalo-
vať jeden rad nových lavíc a druhý
rad o mesiac neskôr v júli. Staré la-
vice doslúžia v rožňavskej diecéze vo
farnosti Breznička pri Lučenci,
kde postavili nový kostol, ale nema-
jú prostriedky na nové lavice. Farár
Štefan Kostúrko sa už niekoľkokrát
informoval o termíne, kedy si ich
môžu prebrať, lebo im pomôžu dočas-
ne vyriešiť sedenie v kostole. Dve
lavice budú umiestnené pre zacho-
vanie historických artefaktov v stálej
expozícii Múzea.

4. Na budúcu nedeľu 19. 6. vyhlasuje-
me zbierku na nové lavice. Podľa
„dobovej fotografie v župnej monogra-
fii Sama Borovszkého Zemplén Várme-
gye és Varosai z  r. 1906, ktorá zachy-
táva pohľad do interiéru kostola“,
predošlé lavice stáli na predchádza-
júcej pieskovcovej podlahe pod dneš-
nou keramickou dlažbou a boli bez
dreveného pódia. Súčasným tvarom
sa vraciame k pôvodine o 110 rokov
hlbšie do histórie, lebo chceme za-
chovať kultúrne dedičstvo našich
otcov.

5. Obraz Božieho milosrdenstva
zdarne putuje po rodinách od požeh-
nania kaplnky 3. 4. na sviatok Bo-
žieho milosrdenstva. Už si ho v rám-
ci Roka milosrdenstva uctili po celý
týždeň členovia 16-tich rodín. Tým
chceme šíriť úctu a vyjadrovať vďaku
za Božiu dobrotu a upevňovať rodiny
vo viere a modlitbe. Využime túto
možnosť pre naše kresťanské rodiny,
aby žili vo väčšej jednote a láske.

6. Rehoľná sestra Veronika Mária
Berežná z Kongregácie Najsvätejšie-
ho Spasiteľa, ktorá pôsobila v našej

19.6.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie B. Lešová E. Kozáková J. Muchinová H. Fraňová

žalm D. Telepčáková

2. čítanie T. Tink S. Parasková J. Bajusová sr. Alojzia

prosby A. Zapotoková N. Bizubová M. Lörinčíková M. Vargová

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:

Pavol Kovalik a Martina Čuchračová
Ohlasujú sa druhýkrát:

Krisztián Bodnár a Alena Guzeláková
Ohlasujú sa prvýkrát:

Štefan Mištanič a Martina Kužmová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

farnosti od r. 2011, bola preložená
z tejto komunity do Košíc, kde po-
kračuje v charitatívnej činnosti bez
rehoľnej komunity. Za pastoračnú
službu v našej farnosti a charitatív-
nu činnosť pre obyvateľov mesta jej
touto formou ďakujeme.

7. Na budúcu nedeľu 19. 6. bude o 15.
hod. stretnutie laického spoločen-
stva MAM na fare.

8. Levočská púť 2016 začína v sobotu
2. 7. na slávnosť Návštevy Panny
Márie od 9. hod. Fatimskou sobotou
a končí v nedeľu 3. 7. slávnostnou
odpustovou slávnosťou, ktorú celeb-
ruje apoštolský nuncius na Sloven-
sku J. Ex. Mario Giordana, arcibis-
kup. Spovedanie pútnikov zabezpe-
čené počas celej púte. Podrobný
program na plagáte na nástenke.

9. Kňazský seminár sv. Karola Boro-
mejského v Košiciach pozýva na let-
ný miništrantský tábor pod názvom
Miništrantská univerzita. Uskutoč-
ní sa v dňoch 11. – 15. 7. Je určený
pre žiakov druhého stupňa základ-
ných škôl.

10. Denný farský tábor pre deti vo
veku od 7 do 15 rokov organizujeme
od 4. do 8. 7. Každý deň v čase od
8. do 16. hod. Prihlásiť sa môžete
v sakristii alebo u animátorky Emy
Petríkovej tel. 0907 492 844. Cena
za jeden deň sú 3 €, pričom je zabez-
pečený obed. Zodpovedný kaplán
a animátori.

11. Týždenný detský tábor Škriatok
sa uskutoční v čase od 8. do 13. 8.
na Sigorde pri Prešove.


