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Resp.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

U

Jozef Gnip, dekan

V KOMENTÁRI TÝŽDŇA Tom
Nicholson napísal: „Po víken-
dovej streľbe v Orlande, po

ktorej zostalo vyše 49 mŕtvych a vyše
50 zranených, sa zdá ako nikdy pred-
tým, že ľudstvo je paralyzované. Sme
neschopní urobiť tento svet lepším –
aj keď je jasné, že ho zlepšiť treba.“

každý sa rozhoduje sám ako osoba.
Nikto za nikoho sa nerozhodne, aby
nastúpil cestu zmeny k lepšiemu
mysleniu a konaniu. Po štvrté –
vytúžená zmena sa dostaví, ak každý
deň zoberieme kríž svojich povinnos-
tí a budeme ich poctivo a dôsledne
plniť. Kresťan by mal žiť s vedomím,
že plní Božiu vôľu a tým buduje nové
nebo a novú zem. Kristus ľudstvu
ponúka zlaté pravidlo: „Všetko, čo
chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy
im.“ Ale zároveň mu dáva garancie:
„Každý, kto počúva tieto moje slová a
uskutočňuje ich, podobá sa múdremu
mužovi, ktorý si postavil dom na skale.“

Ľudia,  ak chcú, sú schopní urobiť
tento svet lepším.   n

Zo všetkých strán sa valia takéto
naliehavé informácie po ľudských tra-
gédiách. Treba zmeniť svet. V ľuďoch
sa ozýva odveká túžba človeka po
pokoji, porozumení, láske a priateľ-
skom nažívaní. Ako to docieliť? Veď
už toľkí chceli a predsa nie sme na
konci. Životné tragédie a nešťastia
nám bránia dosiahnuť vytúžený cieľ.

Po prvé – netreba sa vzdávať méty,
ktorú nám kresťanom Boh dáva ako
životný cieľ: „Buďte dokonalí.“ Usiluj-
te sa o najkvalitnejší život. Po druhé
– nie svet treba zmeniť. Prírodu a ži-
votné prostredie máme zveľaďovať
a chrániť pred devastáciou, no zme-
niť treba ľudí žijúcich vo svete. Po
tretie – nikto nikoho nezmení, lebo

¼UDIA-----
S V E TLEPŠÍLEPŠÍLEPŠÍLEPŠÍLEPŠÍ

NARODIL SA 21.1.1974 v Koši-
ciach. Študoval na gymnáziu a v
Kňazskom seminári na Spišskej

Kapitule. Za kňaza bol vysvätený 19. 6.
1999. Bol kaplánom v Trebišove (1999-
2000), Snine, Humennom a v Univerzit-
nom pastoračnom centre (UPC) v Koši-
ciach. Študoval na Inštitúte psychológie
Gregorovej univerzity v Ríme. Od r.
2007 až doteraz je duchovným správcom
UPC v Košiciach a zároveň prednáša na
Teologickej fakulte v Košiciach, kde pô-
sobí od r. 2011 ako prodekan pre vedu
a výskum.
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spravodlivosti i lásky, atmosféra modlitby.
To je pečať rodiny, ktorú si nesiem v srdci.
Doma ma fascinovala obetavosť. Od nej je
už veľmi blízko k povolaniu kňaza.

Vždy som sa na život pozeral z pohľadu
služby. Iný pohľad mi nedáva zmysel ani
teraz. Zmenil sa len kontext tohto pohľadu.
Boží služobník by si nemal nárokovať na
viac ako ostatní. My všetci sme sa zjednali
za jeden denár.

U ľudí si vážim spontánnosť a úprim-
nosť. Často chodievam do prírody. Tam sa
telo unaví, ale duch si odpočinie.
...a  pred odchodom z Trebišova vo

Svetle kríža č. 26/2000
hovoril: V Trebišove som
nikdy predtým nebol. Zdá
sa, že som sa na začiatku
nemýlil – prišiel som k ľu-
ďom, nie k mestu. Ja som
tu žil naplno. Vždy to bola

„moja“ farnosť. A nakoniec – je to moje
prvé pôsobisko. A viete, že prvá láska
nikdy nehrdzavie.

V našom povolaní platí, že ovocie zbiera-
jú iní. Vždy som sa rád utiahol do svojej
izby a v samote rozmýšľal. Zo všetkého som
najradšej slúžil svätú omšu. To je najistejší
priestor pre pohyb kňaza. Vždy mi bola
prednejšia príprava na svätú omšu ako na
čokoľvek iné. Ostatné je len prídavok. Je
toho neúrekom. Ľuďom treba ísť v ústrety,
ponúknuť čo najviac. Rodina – to je ten
správny názov pre to, čo som tu zažil.

Kaplán Marek ovplyvnil aj charakter
nášho časopisu. Počas jeho pôsobenia
v Trebišove Svetlo kríža začalo vychá-
dzať ako týždenník.
Marek Forgáč dnes: „...predpokladám,
že moja hlavná úloha bude pomáhať. Čo
najviac. Zo srdca pomáhať. A cez túto
pomoc  potom vytvárať jednotu. Ďakujem
zo srdca za priania a povzbudenia. Naďalej
prosím o modlitbu a oporu, ktoré nás pri-
bližujú k Bohu i k sebe navzájom.“

Jeho biskupská konsekrácia bude vo
štvrtok 1. 9. 2016 o 10. hod. v košic-
kom Dóme sv. Alžbety.        – mr –

Absolvoval doktorandské štúdiá a v
r. 2015 dosiahol docentúru na Teologic-
kej fakulte Katolíckej univerzity v Ko-
šiciach. Svoje odborné služby poskytuje
pri prijímaní kandidátov do kňazských
seminárov a spolupracuje pri riešení
manželských káuz na Metropolitnom
súde. Je členom presbyterskej rady
a členom zboru konzultorov Košickej ar-
cidiecézy. Ovláda anglický, taliansky
a nemecký jazyk.
Arcibiskup Bober: „Teším sa, že prichá-
dza mladá sila s novým pohľadom na veci
pastorácie rodín a mládeže. Myslím, že
v súčinnosti s ním vytvoríme dobré záze-
mie, aby sme mohli naozaj hovoriť, že Ko-
šice vedia zvládnuť všetky nielen pekné,
ale aj náročné situácie."
Pri nástupe do Trebišova nám Marek
do Svetla kríža č. 7/1999 povedal: Nie
mesto ako také je dôležité. Z pozície môjho
povolania sú dôležití ľudia. Prišiel som
k ľuďom, nie k mestu. Veľkú úlohu pre
mňa zohralo prostredie, v ktorom som vy-
rástol – priatelia, spoločenstvá, kňazi, no
najviac rodina. Viem, čo je atmosféra
pokoja, dôvery, spolupatričnosti, atmosféra



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

ústav

L
eg

en
d
a
: 

  
† 

ú
m

ys
el

 z
a
 z

os
n

u
lý

ch
, 

¤
 ú

m
ys

el
 z

a
 z

d
ra

vi
e 

a
 B

ož
ie

 p
ož

eh
n

a
n

ie

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
2 Kr 17,5-8.13-15a.18; Ž 60; Mt 7,1-5 6:30

11:30 † Michal, Štefan, Margita

18:00 ¤ Mirka, Maroš, Maroš

Sv. Alojza Gonzágu, rh. 6:30
2 Kr 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Ž 48; Mt 7,6.12-14 11:30 † Štefan, Mária

Boh založil svoje mesto naveky. 18:00 ¤ Anna 70 r.ž.

6:30
2 Kr 22,8-13;23,1-3; Ž 119; Mt 7,15-20 11:30 ¤ kňaz Štefan, 20 r.kňazstva

Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní. 18:00 ¤ rod. Gibova

6:30
2 Kr 24,8-17; Ž 79; Mt 7,21-29 11:30 † Ján, Pavol

Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane. 18:00 † Helena

Narodenie sv. Jána Krstiteľa 6:30
Iz 49,1-6; Ž 139; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80 11:30 † Ján 

Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne. 18:00 † Andrej, Mária, Andrej

Nár 2,2.10-14.18-19; Ž 74; Mt 8,5-17 7:00 ¤ Michal a Margita, 50 r. spol. ž.

Nezabúdaj, Pane, na svojich úbožiakov. 18:00 † Michal 

7:10 ranné chvály

7:30 † Ján

1 Kr 19,16b.19-21; Ž 16; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62 9:00 ¤ Jana, Ružena s rod.

10:30 ¤ pro populo

18:00 † rod. Arkošiova, Šimkova, Papova

Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou 

pravicou.

Ne
26. 6. 

St
22. 6. 

13. nedeľa v období cez rok

Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Po
20. 6. 

Ut
21. 6. 

Pi
24. 6. 

So
25. 6. 

Št
23. 6.
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OZNAMY

1. Túto nedeľu 19. 6. je zbierka na
nové lavice.

2. Naša kvetinárka a aranžérka
Renáta Fialová robí v kostole výz-
dobu grátis, bez nároku na mzdu
za zhotovenie výzdoby a zapožiča-
nie dekoračných doplnkov. Preplá-
came jej len kvety.

3. Mons. Bernard Bober, arcibiskup,
ustanovil v piatok 10. 6. týchto
diakonov: Pavla Bujňáka, Jozefa
Fuňáka, Lukáša Imricha a Domi-
nika Plavnického.
V sobotu 11. 6. vysvätil za kňazov:
Dp. Branislava Babjaka, Dp. Mi-
chala Bodnára, Dp. Mathiasa Go-
čika, Dp. Dušana Harvilika, Dp.
Mariána Jaklovského, Dp. Štefa-
na Nebesňáka.

4. Naším druhým kaplánom bol od
1.7. menovaný novokňaz Ing. Mgr.
Branislav Babjak, rodák z Micha-
loviec.

5. Rozlúčka s kaplánmi Jánom Ko-
curkom a Jánom Hudákom bude
v stredu 29. 6. o 18. hod. a v ZH
o 17. hod. Ďakujeme im za obe-
tavú a horlivú kňazskú službu.

6. Modlitby za uzdravenie s chariz-
matickou rehoľnou sestrou Lý-
diou z Kongregácie sv. Jozefa de
san Marc z Indie bude v sobotu
25. 6. v kláštore Krista Kráľa ot-
cov Baziliánov. Program:
11.00 Prednáška;
12.30 Modlitby za uzdravenie;
15.00 Ďakovná sv. Liturgia.

7. Na slávnosť Návštevy Panny Má-
rie v sobotu 2. 7. sv. omše budú:
7.00 Ranné chvály kňazov s Bo-

žím ľudom; 7.20 Večeradlo;
8.00 omša s novokňazom;

11.00 omša s kňazmi rodákmi.
18.00 Večerná omša (nedeľná).

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

26.6.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie L. Fraštia A. Šemegová T. Majerská H. Andrejková

žalm J. Dibdiak

2. čítanie K. Fraštiová K. Šemegová J. Karniš E. Andrejková

prosby L. Fraštiová L. Nováková A. Potocká E. Andrejko

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:

Krisztián Bodnár a Alena Guzeláková
Ohlasujú sa druhýkrát:

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

tovým kazateľom a predsedajúcim
liturgickej slávnosti bude rodák
Prof. Egýd Peter Tavel, ktorý si
zároveň pripomenie 20. jubileum
kňazskej vysviacky. Večerná sv.
omša o 18. hod. bude. Farfest
v tomto roku nebude pre klesajúci
záujem, nedostatok dobrovoľníkov
a náročnosť prípravy.

9. Počas letných prázdnin sv. om-
še počas mesiaca júla budú ráno
a večer. V auguste budú na obed
a večer, aby sme vyhoveli obidvom
skupinám účastníkov spomína-
ných omší.

10. Farská kancelária bude otvore-
ná pol hodinu pred obedňajšou
a večernou omšou (t.j. o 11. hod.
a o 17.30 hod.). Pohreby hláste
kedykoľvek. Tel. kancelárie 056/
672 27 73.

11. Denný farský tábor pre deti vo
veku od 7 do 15 rokov organizuje-
me od 4. do 8. 7. v čase od 8. do
16. hod. Prihlásiť sa môžete v sa-
kristii alebo u animátorky Emy
Petríkovej tel. 0907 492 844.
Cena za jeden deň sú 3 €. Obed je
zabezpečený. Počet účastníkov je
maximálne 40. Zodpovedný kap-
lán a animátori.

12. Týždenný detský tábor Škriatok
sa uskutoční od 8. do 13. 8. na Si-
gorde pri Prešove. Cena 75 €, sú-
rodenec 70 €. Prihlášky budú dos-
tupné od 3. 7. na bočnom oltári.


