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ČASOCH KOMUNIZMU SOM
chodieval do kostola k bratislavským jezuitom. Na nedeľných
svätých omšiach vpredu na lavici bez
kľakadiel sedával herec Marián Labuda.
Ani bojazlivo, ani demonštratívne, pokojne vydával tento populárny herec
svedectvo o svojej katolíckej viere.
Jeho bratranec Jozef Labuda bol katolícky kňaz. Jeho viera mala, samozrejme, korene v rodine a v náboženskom
živote na dedine v Hontianskych Nemciach. Jeho matka chcela, aby išiel za
kňaza, dala mu aj meno podľa banskobystrického biskupa Mariána Blahu.
Chodil rád do kostola, fascinovalo ho,
ako kňaz zhora z kazateľnice „hromžil“

VIERA
VIERAMARIÁNA

LABUDU
na veriacich. Doma sa pred jedlom
modlili, rovnako rád miništroval, chodil
na spoveď a ako hovorí, po každej spovedi mal až fyzický pocit, že je čistý
a ľahučký, už len vzlietnuť. Bol „svedkom“ veľkej politickej premeny v Československu.
Keď umelci hromadne podpisovali
Antichartu, Marián Labuda ju nepodpísal a nahovoril na odmietnutie aj svojho
priateľa Stana Dančiaka. V tejto súvislosti povedal: „Robil som kompromisy
s režimom, musel som žiť a starať sa o
rodinu. Ale nemohol som prekročiť hranicu,
kde by som si už sám seba nevážil.“
V prvých novembrových dňoch
okrem iného išiel na míting na Bohosloveckú fakultu v Bratislave a burcoval
bohoslovcov, aby išli domov a mobilizovali svojich rodákov. V novembrových
dňoch vystupoval na mítingoch v pražských divadlách. Pamätné zostanú jeho
vystúpenia v novembri 1989 na mítingoch v Bratislave. Prirovnal vtedy Československo k Šípkovej Ruženke, ktorú

sme
my
všetci odkliali svojím
bozkom, alebo
keď hovoril, že komunisti
ukradli im,
hercom,
tváre, čo bolo myslené vlastne na nás
všetkých. Marián Labuda stál od prvých
chvíľ v prvej línii novembrových udalostí.
Neprepadol nikdy populizmu. Bol veriaci katolík, ale nebránilo mu to presne pomenovať pýchu alebo slabosť, ktorej táto cirkev vo svojich ľuďoch prepadala. Nepísal som o jeho kresťanstve
preto, aby som ho povyšoval. Chcel som
len ukázať, že jeho kresťanská výchova
vytvárala neoddeliteľné pozadie celého
jeho života. Na otázku Jána Štrassera,
čo ho na viere v Boha drží, odpovedal:
„To, čo ma niekedy prinúti kľaknúť si
a pohrúžiť sa do myšlienok. V kostole.
Alebo na prechádzke lesom pri nejakom
kríži. Som tam sám, okolo mňa sú len stromy. Postojím pred tým krížom, pomodlím
sa Otčenáš...“
Prvýkrát som videl herca Mariána
Labudu naživo, píše dekan Jozef Gnip,
v kostole sv. Martina v Bratislave
v roku 1976, keď boli vysvätení na kňazov moji rodáci Marián Čižmár, kaplán
v Trebišove 1982-1984 a Ján Dudič,
pôstny kazateľ v roku 2015. Kľačal ako
malý chlapec so zloženými rukami, čo
urobilo na mňa silný dojem. Veľký herec a je v kostole, v dobe komunizmu, a
dokonca zbožne kľačí. Druhýkrát hneď
v novembri 1989 prišiel medzi nás študentov teológie a presviedčal nás, aby
sme išli na námestie SNP a bojovali za
lepšiu budúcnosť národa. Príklad, ako
si zachovať vieru a svedomie. R.I.P.
František Mikloško
https://www.postoj.sk, krátené
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3. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Ukáž mi, Pane, svoje cesty.

N

A ZAČIATKU svojho verejného
účinkovania Ježiš povoláva
apoštolov, svojich prvých učeníkov, Petra, Ondreja, Jakuba a Jána, ktorí prijmúc jeho pozvanie
opúšťajú všetko a idú za ním. Aká
bude ich úloha?
Apoštoli majú byť očitými svedkami Ježišových slov i skutkov, aby potom po vzkriesení ho mohli ohlaso-

NÍM
...ABYBOLI
BOLISNÍM
BOLI
Anita Kočišová, katechétka
vať všetkým ľudom. Budú pokračovať
v diele, ktoré začal on sám, predovšetkým hlásaním evanjelia, radostnej zvesti o našom vykúpení, a tak
uskutočnia Ježišovo pozvanie stať
sa rybármi ľudí. Ale toto je len druhoradá úloha apoštolov. Na inom
mieste čítame, že prvým dôvodom,
prečo si ich Ježiš povolal, bolo, „aby
boli s Ním“ (Mk 3, 14). Toto je prvoradá a najpodstatnejšia úloha apoštola. Byť s Ním. Predtým, ako začnú
evanjelizovať, musia byť s Ježišom.
Žili v jeho blízkosti tri roky a práve
tieto roky boli prameňom každej ich
neskoršej evanjelizačnej činnosti.
Ježiš aj nás povoláva, aby sme sa
stali jeho apoštolmi všade tam, kde
sme. A my sa aj neraz snažíme

o evanjelizáciu na našich pracoviskách, v rodine, medzi kamarátmi...
No častokrát sa nám nedarí. Nedarí
sa, pretože zabúdame na to najdôležitejšie, byť s Ním. Apoštolát je len
vtedy správny, ak vychádza z modlitby. Iba vtedy budeme môcť dávať
Ježiša druhým, ak my sami Ním budeme naplnení. Preto to najdôležitejšie, o čo sa ako apoštoli máme
usilovať, je, aby sme si vždy našli
dostatok času na modlitbu, aby sme
mohli byť s Ježišom. Ak budeme
s Ním, postupne premení aj náš
život, budeme plní jeho prítomnosti
a druhí si to z nás prečítajú. Už nebudú potrebné slová alebo presviedčanie, lebo toto bude účinnejší spôsob apoštolátu.
n

LITURGICKÝ KALENDÁR
2 Sam 5,1-7.10; Ž 89; Mk 3,22-30

Po

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať

22.1.

budem naveky.

2 Sam 6,12b-15.17-19; Ž 24; Mk 3,31-35

Št
25.1.

Pi
26.1.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6:30
11:30 † Anna, Bartolomej
18:00 † Helena

Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy.

Sv. Františka Saleského, bs. uč.

6:30
11:30 † Július

stvo, Pane, ospevovať budem naveky.

18:00 † Július

Obrátenie sv. Pavla, ap.
Sk 22,3-16; Ž 117; Mk 16,15-18

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Sv. Timoteja a Títa, bs.
2 Tim 1,1-8; Ž 96; Lk 10,1-9

So
27.1.

11:30 † rod. Lobova, Šaffova
18:00 ¤ kňaz Michal
7:00

Bože, stvor vo mne srdce čisté.

18:00

Dt 18,15-20; Ž 95; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas
a nezatvrdzovali si srdcia.

Zempl. Hradište
Charitný dom J.M.
Rómska osada
nemocnica
ústav

18:00 † Mária, Júlia

2 Sam 12,1-7a.10-17; Ž 51; Mk 4,35-41

4. nedeľa v Cezročnom období

Filiálky, kaplnky

6:30
11:30 ¤ Jozefína, Agáta, Jozef s rod.
6:30

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

28.1.

18:00 † Anna

Tvoje milosrden-

2 Sam 7,4-17; Ž 89; Mk 4,1-20

Ne

11:30 † Michal, Mária

Po

Ut

16:00

St

7:10 ranné chvály
7:30 † Štefan, Anna
9:00 † Gabriela

Legenda:

23.1.

24.1.

ČAS

6:30

Ut

St

O ZNAMY

10:30 ¤ pro populo
18:00
Št

† Milan, rod.Zbojovska,
Drobňákova

Pi
17:00

14:00
16:00

So

16:00

NE
10:30
9:00
16:00

ÈÍTANIA NA NEDE¼U
28.1.2018
1. čítanie
žal m
2. čítanie
prosby

7:30

9:00

10:30

18:00

A. Šimkovičová

V. Birová

A. Birová

P. Urban
A. Zapotoková

E. Hovancová
E. Dulovičová

T. Majerská
J. Obrin
J. Karniš
A. Potocká

M. Lörinčíková
sr. Alojzia

Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:

IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622

(SUBASKBX)

046 | od 14. do 17. hod. v Po, St, Pi: M. Petrigal 0944 322 157 | v noci fara: 0905 335 078, 672 27 73

DEŇ

T REBIŠOVE
Kancelária farského úradu: Po, Ut 16.00 – 17.00, St 9.00 – 10.30, Pi 15.00 – 16.30. Pohreby a súrne záležitosti môžete
vybavovať pred alebo po sv. omši s kňazom v sakristii. Zaopatrovanie chorých od 7. do 14. hod. denne: V. Biačko 0940 803

OMŠE V

† úmysel za zosnulých, ¤ úmysel za zdravie a Božie požehnanie

S VÄTÉ

1. Dňa 15. 1. na sviatok sv. Pavla
pustovníka (228-358), duchovného
otca Rehole pavlínov, ktorá v rokoch 1650-1786 spravovala našu
farnosť a celý strop lode kostola je
vyzdobený výjavmi z jeho života,
sme darovali našu publikáciu Pavlínsky kostol v Trebišove všetkým
pavlínskym kláštorom na Slovensku: Vranovu n. Topľou, Trnave,
Topoľčanom a Šaštínu.
2. Dnešná zbierka je určená na pastoráciu mládeže Arcibiskupského
centra mládeže v Prešove a Univerzitného pastoračného centra
v Košiciach.
3. Stretnutie Laického spoločenstva
Matky Alfonzy Márie bude dnešnú nedeľu 21. 1. o 15. hod. v rekolekčnej miestnosti.
4. Predmanželské náuky pre snúbencov, ktorí zamýšľajú uzavrieť
sviatostné manželstvo v r. 2018,
ponúkame v sobotňajšich termínoch 20. a 27. 1. 2018. Poučenia
o kresťanských a božských čnostiach, manželskom živote, antropológii muža a ženy, plánovanom
rodičovstve sa uskutočňujú od 9.
do 12. hod. Záujemcovia nech sa
prihlásia v sakristii alebo v kancelárii.
5. Výstava o živote a diele sv. Maximiliána Kolbeho, františkána a minoritu, bola otvorená v rámci mládežníckej omše v piatok o 18. hod.
za účasti minoritu pátra Jozefa Súkenníka, OFMConv z Bratislavy a rehoľného brata Ján Čiráka, OFMConv. Predstavuje sa v nej aj Rytierstvo Nepoškvrneného počatia
Panny Márie, ktoré založil k jej úcte
a šíreniu. Potrvá aspoň 2 týždne.
Katechétky nech ju navštívia so
svojimi žiakmi v rámci náboženskej
výchovy a študenti s kaplánmi.
6. Svätená alebo požehnaná trojkráľová voda bude celý rok k dispozí-

cii v sakristii pre potreby farníkov.
Je dobre ju mať aj doma a prežehnávať sa ňou alebo pokropiť príbytok.
7. 25. 1. bude na Teologickej fakulte
KU v Košiciach Konferencia o pátrovi Dr. Františkovi Paňákovi, SJ
a prenasledovaných na východnom Slovensku. Konferencia sa
uskutoční v spolupráci Ústavu pamäti národa, TF v Košiciach a TF
Trnavskej univerzity. Podujatie sa
koná pri príležitosti 110. výročia
narodenia P. Paňáka, ktorého životný príbeh je unikátnym svedectvom politického väzňa, kňaza, kritika komunistického režimu a publicistu. V Košiciach pôsobil od r.
1968, patril k autentickým nositeľom kresťanskej inšpirácie a uchovania vnútornej slobody v čase
perzekúcií a neslobody. Náš dekan
v r. 2006 napísal o ňom dizertačnú
prácu a potom v r. 2008 vydal monografiu Páter Paňák, pokračovateľ
v diele troch svätých Košických mučeníkov. Na konferencii vystúpi
s prednáškou Duchovný profil pátra
Františka Paňáka, SJ (1908-1997).
8. V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v nedeľu 28. 1. o
14.30 hod. uskutoční ekumenická
bohoslužba v pravoslávnom chráme v Z. Hradišti.
9. Arcibiskup Bernard Bober oslávi
30. 1. strieborné jubileum biskupskej vysviacky. Za tento dar chce
ďakovať s celou arcidiecézou o 10.
hod. v katedrálnom chráme sv. Alžbety. Pred sv. omšami sa modlime
za nášho pastiera duší, ktorý je
zodpovedný pred Bohom za nás,
zverených diecezánov.
10. Vo štvrtok 18. 1. začalo prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove (26. - 29. 7.
2018). Prihlásiť sa bude dať iba na
stránke:
www.narodnestretnutiemladeze.sk
(časť „Prihlasovanie“).

