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XX. ročník

22. januára 2017
3. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Pán je moje svetlo a moja spása.

U

V ROZLIČNÝCH OBLASTIACH
nášho spoločenského a hospo-
dárskeho života prebiehajú re-

formy. Aj v časoch Kristových si na-
príklad žiak mohol vybrať svojho uči-
teľa.

Dnes Ježiš postupuje opačne. On
sám si vyberá svojich žiakov. Prechá-
dza popri Galilejskom mori a dvom

volá k vyšším veciam a predsa sme
sa bránili, utekali, vyhovárali, skrý-
vali a odkladali stretnutie s ním.

Božie povolanie nie je bremenom,
ale darom. Chce nás obdarovať nie-
čím, čo sme dovtedy nemali. Vždy
chce naše šťastie.

Počuť Boží hlas a ísť za ním, nie
je zaiste niečo ľahké a pohodlné.
Boh, keď nás povoláva, chce, aby
sme sa dokázali rozlúčiť so starým
spôsobom života, alebo aspoň s nie-
ktorými jeho prejavmi. A v tej chvíli
sa môže odohrať najväčší boj, ktorý
všetko rozhodne. Ak človek nechce
opustiť to, čo si vybudoval, ak chce
stále kráčať po tej istej ceste, tak
Božie volanie sa minie účinku. Kto
sa však rozhodne pre Boha, musí
zvíťaziť najprv sám nad sebou a do-
vtedajším spôsobom života. A až
následne môže pocítiť, že jeho život
dostal nový rozmer a smer.  n

bratom vážne a s plnou zodpoved-
nosťou hovorí: „Poďte za mnou a ja
z vás urobím rybárov ľudí.“ A postupne
si povolal Ježiš aj ostatných desia-
tich. Preto im mohol aj pri Poslednej
večeri povedať: „Nie vy ste si vyvolili
mňa, ale ja som si vyvolil vás.“ A tým
jasne povedal, že každé duchovné
povolanie bude jeho iniciatíva a ak-
tivita.

Človek sa pred Božím volaním ne-
môže skryť. Môže akurát pred ním
utekať podobne ako starozákonný
Jonáš, ale Boh si človeka všade náj-
de. Dôležité je, aby človek pred ním
neutekal celý život. Spomeňme si,
koľkokrát sme pocítili, že Boh nás
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Daniela Ferenčíková, katechétka

STRETLI SME SA v kostole ako
kresťania čiže učeníci Ježiša

Krista. Už tento fakt urobil toto
stretnutie hodnotným a pozitívnym.
Informovali sme vás o doterajšej prí-
prave na prijatie sviatosti birmova-
nia a jej kvalite, lebo sme v jej polo-
vici. Predstavili sme jednotlivé akti-
vity a program prípravy aj pre druhú
časť.

Druháci sa pravidelne stretávajú
na katechézach s kaplánom Branis-
lavom v pondelok a piatok. Ich celko-
vý počet je 40. K predneseným té-
mam na stretnutiach sú jedni aktív-
ni a druhí pasívni. Kaplán tvrdí, že
už spoznal kandidátov na birmovku
aj ich prístup k učeniu Cirkvi o svia-
tostiach a Bohu. Z jedných je povz-
budený a menšia časť má rezervy a
prejavuje menší záujem o Božie veci.

Za prínos do ich kresťanského ži-
vota, milí rodičia, považujeme my
kňazi to, že sa zúčastnili púte do svä-
tyne Božieho milosrdenstva v Krako-
ve, čo stihli v Roku milosrdenstva.
Spoznali miesto a jeho genézu, ako
sa milosrdenstvo šírilo cez sv. Faustí-
nu Kowalskú. Pre vašu informáciu,
birmovanci, obrazy Božieho milosr-
denstva, sv. Faustíny a sv. Jána Pavla
II. v kaplnke sú kúpené v obchode
vedľa svätyne. Nech vám pripomínajú
vašu možno prvú životnú púť.

KILO bola charitatívna a sociálna
akcia našich birmovancov spolu s kap-
lánmi pred obchodnými reťazcami
v Trebišove. Konala sa pred Vianoca-
mi a prekvapil nás jej vysoký výnos.
Vyzbierali od zákazníkov skoro tisíc
kíl potravín. Skúsili ochotu aj ne-

ochotu nakupujú-
cich podeliť sa s ná-
kupom, ústretovosť
a uzavretosť, dôveru

aj odmeranosť voči dobrovoľníckym
sociálnym zbierkam, ktoré organizuje
Cirkev. Opäť možno prvá životná
skúsenosť, ktorá je na nezaplatenie,
lebo ich uvádza do reálneho života. V
mene všetkých obdarovaných im ďa-
kujeme za pomoc a ochotu zlepšovať
život v našom meste a Cirkvi. Ďalšia
akcia bude, ak sa budete chcieť zú-
častniť, pred Veľkou nocou 1. apríla.

Najbližšie birmovancov čaká evan-
jelizačný kurz Filip v Brehove od 10.
do 12. februára. Opäť veľká príle-
žitosť pokročiť vo viere. Možnosť pri-
meraným spôsobom spoznať tajom-
stvá našej viery v Krista, ktorý je je-
dinou nádejou pre svet, ktorý oni tak
uznávajú a milujú. Máme s tým tie
najlepšie skúsenosti a mnohí sku-
točne vnútorne na duchu evidentne
ožijú.

Kaplán Braňo chce birmovancom
ukázať v Žakovciach sociálne a cha-
ritatívne dielo pre bezdomovcov, väz-
ňov, asociálov, slobodné matky, cca
300 členov, kde je farárom Mgr.
Marián Kuffa, s ktorým sa stretnú
v Trebišove. Chce, aby spoznali život
aj z druhej strany, zo strany sklama-
nia, neúspechu až rezignácie.

Mojou túžbou je, aby príprava na
birmovku sa stala súčasťou prípravy
na ich životné kresťanské povolanie
k manželstvu. Poviete si, to je ešte
skoro. Ale na manželstvo sa implicit-
ne pripravujeme v rodine od malička.
Lebo platí, akí sú manželskí partne-
ri, taký je ich vzťah. Ony, vaše deti,
sa teraz niekým stávajú aj počas prí-
pravy na birmovku.

Jozef Gnip, dekan
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 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
Hebr 9,15.24-28; Ž 98; Mk 3,22-30 6:30

11:30 † Michal, Mária

18:00 ¤ z rod. Vladimíra

Sv. Františka Saleského, bs. uč. 6:30
Hebr 10,1-10; Ž 40; Mk 3,31-35              Hľa, 11:30 † Július

prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. 18:00 † Július

Obrátenie sv. Pavla, ap. 6:30
Sk 22,3-16; Ž 117; Mk 16,15-18         Choďte do 11:30 † Anton, Helena, Ján, Mária

celého sveta a hlásajte evanjelium. 18:00 † Mária, Andrej

Sv. Timoteja a sv. Títa, bs. 6:30
2 Tim 1,1-8; Ž 96; Lk 10,1-9 11:30 † rod. Lobova, Šaffova

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. 18:00 † Michal 

6:30
Hebr 10,32-39; Ž 37; Mk 4,26-34 11:30 † rod. Beslerova, Staškovičova

Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia. 18:00 ¤ kňaz Michal

Sv. Tomáša Akvinského, kň. uč. 7:00 † Božena, Mária, Eugen

Hebr 11,1-2.8-19; (Ž) Lk 1,69-75; Mk 4,35-41

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo 

navštívil svoj ľud.
18:00 † František

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Jozefína, Agáta, Jozef s rod.

Sof 2,3;3,12-13; Ž 146; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a 9:00 † Gabriela

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Margita

4. nedeľa v Cezročnom období

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je 

nebeské kráľovstvo. 

Po
23.1.

Ut
24.1.

Pi
27.1. 

So
28.1. 

Št
26.1.

Ne
29.1.

St
25.1.

Spievajme Pánovi pieseň novú, lebo vykonal 

veci zázračné.
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OZNAMY

1. Dnes je zbierka na pomoc pos-
tihnutým silným  zemetrasením,
ktoré bolo 30. 10. 2016 v Talian-
sku s epicentrom v meste Norcia.

2. Ponúkame nepredané farské sto-
lové kalendáre na rok 2017
zadarmo.

3. Počas týždňa sme odstránili na-
vlhnutú omietku v kaplnke sv.
Jozefa, ženícha Panny Márie,
v Charitnom dome Dr. Jozefa Ma-
chalu na Paričove. Keďže sa
omietka zosypávala, nahradili sme
ju sanačnou omietkou. Následne
sme kaplnku vymaľovali. Ďakuje-
me dvom dobrodincom za preplate-
nie s tým spojených nákladov.

4. Zasadnutie Farskej ekonomic-
kej rady v ZH sa uskutočnilo
16. 1. Prerokovali sa na nej nové
voľby FER na ďalších 5 rokov. Voľ-
by sa uskutočnia v máji po sláv-
nosti 10. výročia postavenia kos-
tola a jeho požehnania, ktorá je
naplánovaná na 30. 4.

5. Ekumenická bohoslužba sa us-
kutoční v nedeľu 29. 1. o 14.30
v gr. kat. chráme v ZH. Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov
od 18. do 25. januára sa sústredí
na 500. výročie reformácie, pričom
jeho motto bude znieť „Kristova
láska nás pobáda k zmiereniu“
(porov. 2 Kor 5, 14). Prípravné
stretnutie duchovných otcov bude
23. 1. na našom farskom úrade.

6. Predmanželské náuky pre snú-
bencov budú v sobotu 11., 18.,
a 25. februára o 9. hod. Snúben-
com odporúčame študovať pápež-
ský dokument Radosť lásky, ktorý
nájdu na internetovej stránke:
ht tps://www.kbs.sk/obsah/
sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/
p / d o k u m e n t y - p a p e z o v / c /
apostolska-exhortacia-amoris-laetitia.

7. Birmovanci druháci sa povinne
zúčastnia evanjelizačného kurzu

29.1.2017 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie B. Lešová Z. Domaracká J. Karniš E. Andrejko

žalm M. Borošová

2. čítanie M. Ruttkayová O. Domaracký A. Potocká H. Andrejková

prosby T. Tink Z. Domaracká T. Majerská E. Andrejková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)

Filip. V piatok 11. 2. sa odchádza
o 17. hod. od kostola do františ-
kánskeho Kláštora minoritov
v Brehove. Návrat je v nedeľu
13. 2. popoludní. Kurz je súčasťou
prípravy na prijatie sviatosti bir-
movania a máme s ním doposiaľ
len dobré skúsenosti. Tu viera
v Krista mladých kresťanov ožije,
až sú z nej nadšení.

8. Posledná januárová nedeľa 29.1.
je tradične venovaná Katolíckej
univerzite v Ružomberku. Zmys-
lom slávenia „Nedele KU“ je po-
ďakovanie všetkým priateľom,
priaznivcom, dobrodincom a podpo-
rovateľom za modlitby, obety
a každú pomoc a podporu venova-
nú univerzite. V utorok 7. 2. sa od
10. h. otvoria brány pre verejnosť
na všetkých  štyroch fakultách
Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku – filozofickej, pedagogickej,
teologickej a zdravotníckej.

9. Kňazský seminár – nultý ročník
I. Prípravné stretnutie:
25. 2. o 9.30 je určené tým, ktorí
cítia v sebe kňazské povolanie.
Cieľom je hlbšie uvedenie do ži-
vota v seminári, pomoc pri rozli-
šovaní povolania, uvedenie do
základných pravidiel duchovného
života. Nie je určené pre tých,
ktorí dostali trvalo zamietavú od-
poveď. Je možné dohodnúť si in-
dividuálne stretnutie.
II. Víkendový pobyt v seminári:
24. – 26. 3. Začiatok je v piatok
o 18. hod. Cieľom pobytu je získať
osobnú skúsenosť so životom
v seminári.
III. Deň otvorených dverí: 7. 5.,
nedeľa Dobrého pastiera, je urče-
ný pre každého. Tí, ktorí sa chcú
zúčastniť na stretnutiach, vopred
nahlásia svoju účasť na adrese:
spiritual2@kske.sk. Viac info na
www.kske.sk alebo u špirituála
Petra Ceľucha 0915 643 574.


