N

EDEĽNÉ SLÁVENIE Eucharistie je
stredobodom života Cirkvi (porov.
KKC 2177). My kresťania chodíme v nedeľu na svätú omšu, aby sme stretli
zmŕtvychvstalého Pána, aby sme počúvali jeho slovo, sýtili sa pri jeho stole,
a tak sa stali Cirkvou, čiže jeho tajomným telom žijúcim vo svete.

PREÈO ÍST¡ V NEDE¼U

NA SV
ÄTÚ O
MŠU?
SVÄ
OMŠU?
Toto už od začiatku chápali Ježišovi
učeníci, ktorí slávili eucharistické stretnutie s Pánom v ten deň týždňa, ktorý
Židia nazývali „prvým v týždni“ a Rimania „dňom slnka“, lebo v ten deň Ježiš
vstal z mŕtvych a zjavil sa učeníkom, hovoriac s nimi, jediac s nimi, darujúc im
Ducha Svätého. Aj veľké zoslanie Ducha
Svätého na Turíce nastalo v nedeľu, päťdesiaty deň po Ježišovom zmŕtvychvstaní. Z týchto dôvodov je pre nás nedeľa
svätým dňom, posväteným eucharistickým slávením, živou prítomnosťou Pána
medzi nami a pre nás. Je to teda svätá
omša, ktorá robí nedeľu kresťanskou!
Kresťanská nedeľa sa „točí“ okolo svätej
omše. Aká je to pre kresťana nedeľa, ak
v nej chýba stretnutie s Pánom?
Niektoré sekularizované spoločnosti
stratili kresťanský zmysel nedele osvetlenej Eucharistiou. Toto je škoda! Je nevyhnutné oživiť toto vedomie, aby sme
znovu obnovili význam oslavy, význam
radosti, farského spoločenstva, solidarity, odpočinku posilňujúceho dušu i telo
(porov. KKC, 2177-2188). Preto chcel
Druhý vatikánsky koncil zdôrazniť, že
nedeľa »je prvotným sviatočným dňom, a tak
ho aj treba predkladať a odporúčať nábožnosti veriacich, aby sa zároveň stal dňom
radosti a odpočinku od práce« (Konštit.
Sacrosanctum concilium, 106).
Nedeľný odpočinok od práce v prvých
storočiach neexistoval – je to špecifický
prínos kresťanstva. Na základe biblickej
tradície Židia odpočívajú v sobotu, zatiaľ

čo v rímskej spoločnosti sa v rámci týždňa nepočítalo s dňom
odpočinku od služobných
prác.
Práve
kresťanské chápanie
– žiť ako synovia a nie
ako otroci, živiť sa Eucharistiou urobilo nedeľu dňom odpočinku.
Bez Krista sme odsúdení
na ovládnutie únavou každodennosti,
s jej starosťami a strachom o zajtrajšok.
Nedeľné stretnutie s Pánom nám dodáva
silu prežívať prítomnú chvíľu každého
dňa s dôverou a odvahou, ako aj kráčať
vpred s nádejou. To je to, prečo my
kresťania ideme na stretnutie s Pánom
v nedeľu pri eucharistickom slávení.
Eucharistické spojenie vo svätom prijímaní s Ježišom – vzkrieseným a žijúcim naveky – anticipuje tú nedeľu bez
konca, keď už viac nebude námahy ani
bolesti, ani smútku či sĺz, ale len radosť
z plného a večného žitia s Pánom.
Čo môžeme odpovedať tomu, kto hovorí,
že neosoží chodiť na omšu, ani len v nedeľu, lebo to, čo je dôležité, je dobre žiť
a milovať blížneho? Je pravda, že kvalita
kresťanského života sa meria schopnosťou milovať, ako povedal Ježiš: »Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak
sa budete navzájom milovať« (Jn 13,35);
ako však môžeme uskutočňovať evanjelium bez toho, aby sme k tomu nedeľu čo
nedeľu nabrali potrebnú energiu z nevyčerpateľného zdroja Eucharistie? Nechodíme na omšu preto, aby sme niečo dali
Bohu, ale preto, aby sme prijali od neho
to, čo skutočne potrebujeme.
Prečo ísť v nedeľu na svätú omšu?
My kresťania potrebujeme mať účasť na
nedeľnej svätej omši, lebo jedine s Ježišovou milosťou, s jeho živou prítomnosťou v nás a medzi nami môžeme uviesť
do praxe jeho prikázanie, a tak byť jeho
hodnovernými svedkami.
Z katechézy pápeža Františka
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5. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Chváľme Pána, on uzdravuje skľúčených srdcom.

T

ÚTO NEDEĽU NÁS evanjelista
Marek privádza do Kafarnauma,
kde Ježiš vychádza zo synagógy
a prichádza do Šimonovho domu, kde
uzdravuje jeho svokru. Po západe
slnka uzdravuje mnohých ľudí, ktorým nedovolil o tom hovoriť. Napokon včasráno (včasráno označuje poslednú štvrtinu noci, teda približne od
tretej do šiestej) za tmy vstal, odišiel
na pusté miesto a modlil sa tam.
Napokon, keď mu učeníci oznámia,

¡ IŠUZDRAVUJE,
JEZ

MODLÍSAAOHLASUJE
Beáta Šimková, katechétka
že ho všetci hľadajú, odchádza do
susedných dedín ohlasovať evanjelium. Vo veľmi krátkom texte máme
v dnešnom evanjeliu veľa udalostí,
ktoré nám Marek predkladá a ktoré
sú pre nás výzvou, ako máme nasledovať Ježiša.
Ježiš uzdravuje, pomáha ľuďom
zbaviť sa neduhov. Ukazuje nám, že
Boh je zdrojom zdravia: „Najvyšší
vytvoril zo zeme liečivé byliny a múdry
muž ich nebude odmietať od seba.“ (Sir
38, 4) Ježiš sa včasráno modlí. Origenes k tomu hovorí, že ak sa Ježiš
modlí, nie nadarmo, dostane v modlitbe,
o čo prosí, lebo bez modlitby by to
nedostal. Evanjeliá dokazujú fakt, že

Ježiš bol mužom modlitby. Pre kresťana
z toho vyplýva fakt, že modlitbu treba
brať vážne a nezanedbávať ju. Pre pochopenie Ježišovho modlenia včasráno nám pomôže text žalmu: „Veď
ku tebe, Pane, sa modlím, za rána
počúvaš môj hlas, za rána prichádzam
k tebe a čakám.“ (Ž 5, 4) Ježiš si vypočul Otcove slová a ide ich plniť. Preto, aj keď mu učeníci oznamujú, že
ho všetci hľadajú, odchádza do susedných dedín ohlasovať evanjelium.
Ježiš tak ukazuje svojim nasledovníkom, čo treba robiť v čase pokúšania, najmä v čase pokúšania získanými úspechmi. To platí aj pre nás.
Nezdržujme sa na miestach, ku ktorým nás púta vlastná chuť, prianie
väčšiny alebo prítomnosť najbližších. Neusadzujme sa tam, kde je to
pre nás príjemnejšie, ale tam, kde je
to pre iných i pre nás osožnejšie.
Túžba po tom, čo je príjemné, býva
častou príčinou našich zlyhaní. Pán
nám tu ponúka liek – svoj príklad.
Každý deň si položme otázku: Som
tam, kde ma chce mať Boh? Robím
to, čo si on praje?
n

Po
5.2.

6.2.

1 Kr 8,1-7.9-13; Ž 132; Mk 6,53-56

Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja

Sv. Pavla Mikiho a spol., mč.
1 Kr 8,22-23.27-30; Ž 84; Mk 7,1-13

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov!

1 Kr 10,1-10; Ž 37; Mk 7,14-23

7.2.

Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť.

1 Kr 11,4-13; Ž 106; Mk 7,24-30

Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.

Pi

1 Kr 11,29-32;12,19; Ž 81; Mk 7,31-37

9.2.

10.2.

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas.

Sv. Školastiky, pn.

11.2.

6:30
11:30 ¤ rod. Berešova
18:00 † rod. Romanova, Mancošova
11:30 † Mária, Jozef, Mária
18:00 ¤ Vladimír s rod.
11:30 ¤ Andrej, Anna, Jozef
18:00 ¤ rod. Mackova, Antoškova
6:30
11:30 † Pavol, Helena, Alžbeta
18:00 † Ján, Ján
7:00

1 Kr 12,26-32;13,33-34; Ž 106; Mk 8,1-10

Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.
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Ne

18:00 † Mária

6:30

Št

So

11:30

† Miroslav, Anna, Andrej

6:30

St

8.2.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6:30

vznešená archa.

Ut

ČAS

Lv 13,1-2.45-46; Ž 32; 1 Kor 10,31–11,1; Mk 1,40-45

Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma
radosťou zo spásy.

Filiálky, kaplnky

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

Po

Ut

16:00

St

18:00 ¤ Vladimír 60 r.ž.
7:10 ranné chvály
7:30 † Magdaléna
9:00 † Gabriela
10:30 ¤ pro populo
18:00
Št

¤ Branislav s rod. Ružena s rod.

Pi
17:00

14:00
16:00

So

16:00

NE
10:30
9:00
16:00

ÈÍTANIA NA NEDE¼U
11.2.2018
1. čítanie
žal m
2. čítanie
prosby

7:30

9:00

10:30

18:00

L. Fraštiová

L. Demková

sr. Alojzia

E. Biž
E. Šimkovičová

E. Czuľbová
O. Ižová

N. Tomková
D. Telepčáková
M. Plonický
R. Vaníková

M. Vargová
H. Fraňová

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 | víkendy a sviatky fara: 056/672 27 73

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Agáty, pn. mč.

O ZNAMY
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

DEŇ

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

OMŠE V

Legenda:

S VÄTÉ

1. Za ustavičnú pomoc bohuznámy
venoval 50 € na kostol.
2. Mnoho farníkov sa zúčastnilo na
biblických prednáškach O narodení Ježiša Krista v Lukášovom
a Matúšovom evanjeliu, ktoré
prednášal vdp. Rastislav Dvorový,
ktorému touto cestou ďakujeme.
3. Farníci z TV a ZH spolu s dekanom, kaplánmi a bohoslovcom sa
v nedeľu 28.1. v pravoslávnom
chráme v Zempl. Hradišti zúčastnili na ekumenickej bohoslužbe.
4. Detská
fakultná
nemocnica
v Košiciach, Trieda SNP č. 1, oddelenie detskej onkológie a hematológie, nám 23. 1. poslala darovaciu zmluvu na dar 250 € na
liečbu detských onkologických pacientov. Dar sme vyzbierali na benefičnom koncerte v našom kostole, na ktorom vystupovali žiaci
ZUŠ v Trebišove dňa 8. 12. 2017.
Všetkým darcom a protagonistom
koncertu ďakujú za pomoc deťom
v ohrození života.
5. Ctihodná Matka Alfonza Mária
Eppingerová bude blahoslavená.
Je
zakladateľkou
Kongregácie sestier
Najsvätejšieho
Spasiteľa
a
ďalších
dvoch sesterských
kongregácií
pôsobiacich
aj na Slovensku. Potvrdený zázrak
sa stal na jej príhovor. Narodila
sa vo francúzskom meste Niederbronn, kde aj 31. 7. 1867 zomrela.
Jej spoločenstvo Kongregácie
sestier Najsvätejšieho Spasiteľa
a laické spoločenstvo Matky Alfonzy Márie pôsobí aj v našej far-

6.

7.

8.

9.

nosti. Gratulujeme im k oficiálnemu uznaniu ich zakladateľky ako
nebeskej patrónky.
Vo štvrtok 25. 1. sa náš dekan
zúčastnil vedeckej konferencie
o pátrovi JUDr. Františkovi Paňákovi, SJ a o prenasledovaných na
východnom Slovensku, kde vystúpil s prednáškou o jeho duchovnom profile. Páter pôsobil v Košiciach v Dóme sv. Alžbety od r.
1968 až do r. 1993 ako chýrny
spovedník a kaplán. Predrečník
ThDr. Ján Ďačok, SJ, bývalý provinciál rehole a teraz profesor na
Gregoriánskej univerzite v Ríme,
navrhol, aby bol u pátra F. Paňáka
začatý proces blahorečenia. V r.
2006 dekan napísal dizertačnú
prácu Duchovný profil pátra
Františka Paňáka, SJ (19081997) a jeho vplyv na duchovný
život v Košickej diecéze. Lepšiu
tému si ani nemohol vybrať, k čomu mu tiež gratulujeme. Svoje
materiály a publikácie poskytne
k procesu blahorečenia Spoločnosti Ježišovej, do ktorej páter patril.
Výstava o živote sv. Maximiliána
Kolbeho, rehoľného kňaza a mučeníka lásky k blížnemu, a o diele
Rytierstva Nepoškvrnenej Panny
Márie potrvá do 20. 2.
Kňazské rekolekcie trebišovského dekanátu budú v utorok
13. 2. Začínajú spoločným slávením Eucharistie o 9. hod., preto
sv. omša o 11.30 v Trebišove
v tento deň nebude.
Na začiatku pôstneho obdobia,
ktoré nás vyzýva k pokániu a obráteniu sa k Bohu, vás pozývame
na duchovnú obnovu, ktorú bude
viesť dekan v sobotu 17. 2. od 9.
hod. Témy:
1. meditácia Pokánie podľa KKC,
(1427-1439);
2. meditácia Zločinci na kríži
s Ježišom;
3. meditácia Mária pod krížom.

