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Resp.: Pane, ty máš slová večného života.

U

VEĽKÝM POKUŠENÍM je vidieť
sám seba v inom svetle, lep-
šom, čnostnejšom, krajšom či

svätejšom. Svoje počínanie, postoje,
život hodnotíme iným metrom ako u
druhých. Stáva sa, že viac poznáva-
me tých druhých ako seba. Kontrolo-
vať, sledovať, napomínať druhých –
na to si robíme právo, nárok. Tým
druhým ale bránime nazrieť do náš-
ho vnútra, bránime sa kritike, napo-
menutiu...

dať i svojho Boha, dušu i večnosť
a nemusí za to dostať ani tridsať
strieborných.

Z dnešnej udalosti v chráme ply-
nie pre nás poučenie, že aj v našom
živote musí byť viera v zmŕtvychvsta-
nie Ježiša Krista najdôležitejšou
a najhlavnejšou skutočnosťou. A ho-
ci teraz v pôstnej dobe máme pred
očami trpiaceho a ponižovaného
Krista, treba si uvedomiť, že to nie
je podstatné v jeho živote. To je iba
príprava a podmienka jeho víťazstva
nad smrťou, a tým aj naše víťazstvo
vo večný život.     n

Evanjelista Ján v závere o Ježišo-
vi poznamenáva: „On poznal každého
a nepotreboval, aby mu niekto vydával
svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel,
čo je v človeku“ (Jn 2, 24-25). Dnes
rozumieme nielen slovám Ježiša, ale
i slovám apoštola: „Neviete, že ste
Boží chrám a že vo vás prebýva Boží
Duch?“ (1 Kor 3, 16) Rozumieme, že
bičom, ktorým vyhosťujeme Boha zo
svojho srdca, je hriech a hriechom
rúcame svätyňu Boha v nás. Vnútro
človeka po hriechu je trhoviskom.
Krik, vrava, obchody, slová, naše
skutky i myšlienky urážajú Boha.
Človek dokáže na takomto trhu pre-
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UROBME SI SI SI SI SI PORIADOK
SSSSS VLASTNÝM POKÁNÍMPOKÁNÍMPOKÁNÍMPOKÁNÍMPOKÁNÍM
Daniela Ferenčiková, katechétka

je dominikánskou rehoľou založená sku-
pina veriacich, ktorí sa slobodne rozhodli
aktívne prehlbovať svoj vzťah k Bohu,
dozrievať v láske a šíriť dobro podľa bib-
lického príkladu Panny Márie. Na ceste
k tomuto cieľu si členovia ružencových
bratstiev osobitným spôsobom pomáhajú
modlitbou posvätného ruženca, pravidel-
nými spoločnými mesačnými stretnu-
tiami a duchovnou súdržnosťou širokej
dominikánskej rodiny, ktorú tvoria kon-
templatívne mníšky, rehoľníci, rehoľníč-
ky, dominikánski laici a tiež všetky
existujúce ružencové bratstvá (RB).

Korene vzniku RB siahajú až do prvej
polovice 13. stor., keď podľa legendy
modlitbu posvätného ruženca prijal od
Panny Márie sv. Dominik, zakladateľ Re-
hole kazateľov (dominikánov), ako účin-
ný prostriedok rozjímania nad udalosťa-
mi Kristovho života a šírenia jeho lásky
medzi ľuďmi. U dominikánov vzniklo aj
prvé RB (Bratstvo Svätého ruženca). V r.
1470 ho založil bl. Alan de la Roche (1428
–1475). Ich zásluhou sa modlitba posvät-
ného ruženca a ružencové bratstvá rých-
lo rozšírili v západnom kresťanstve a do-
minikáni sa stali ich hlavnými šíriteľmi.

Ružencové bratstvo v Katolíckej cirkvi
po prvýkrát schválili v r. 1475 a zhruba
o 100 rokov neskôr pápež sv. Pius V.
udelil dominikánom výsadu zakladať ru-
žencové bratstvá v celej Katolíckej cirkvi.
Okrem toho z moci svojho úradu na več-
né časy poveril bratov dominikánov, aby
rozširovali modlitbu ruženca.

Panna Mária, Kráľovná posvätného
ruženca, dala dominikánovi, bl. Alanovi
de la Roche, 15 prísľubov pre tých, ktorí
sa budú zbožne modliť jej ruženec. Pove-
dala mu:
1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť

môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu
ochranu a hojnosť milostí.

2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú,
dostanú zvláštnu milosť.

3. Ruženec bude mocnou
ochranou proti peklu, zničí
zlo, zbaví svet hriechu
a zaženie blud.

4. Ruženec rozhojní čnosť
a obsiahne pre duše
hojné Božie milosrden-
stvo. Odvráti srdcia
ľudí od lásky k svetu
a jeho márností a pozdvihne ich k túž-
be po večných veciach. Tie duše sa
posvätia týmto prostriedkom.

5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec,
nezahynú.

6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj
ruženec, uvažujúc nad tajomstvami,
nikdy nepremôže nešťastie, nezažije
Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou.
Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti
a zaslúži si večný život.

7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezom-
rie bez sviatostí Cirkvi.

8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruže-
nec, budú počas svojho života a po
smrti účastní Božieho svetla a plnosti
jeho milostí, vlastných svätým.

9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvä-
tené môjmu ružencu.

10.Deti môjho ruženca sa budú tešiť
veľkej sláve v nebi.

11.Čo budeš žiadať prostredníctvom ru-
ženca, to dosiahneš.

12.Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľu-
bujem pomoc vo všetkých ich potrebách.

13.Dosiahla som od svojho Syna, že všetci
členovia Ružencového bratstva budú
mať svojich orodovníkov v živote
a v smrti, celý nebeský dvor.

14.Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec,
sú moje milované deti, bratia a sestry
Ježiša Krista.

15.Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláš-
tne znamenie predurčenia.

Ružencové bratstvo našej farnosti pozýva
všetkých, ktorí sa chcú stať členmi živé-
ho ruženca, aby oslovili horliteľky ruží
alebo horliteľku RB (č. t. 0918 361584).

http://www.dmc.sk/rb/bratstvo.html
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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 14:00

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
6:30

2 Kr 5,1-15a; Ž 42; Lk 4,24-30 11:30 ¤ Maroš

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. 18:00 † Barbora

6:30
Dan 3,25.34-43; Ž 25; Mt 18,21-35 11:30 † Andrej, Mária, Štefan

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie. 18:00 † Radko

Sv. Perpetuy a Felicity, mč. 6:30
Dt 4,1.5-9; Ž 147; Mt 5,17-19            Chváľ, 11:30 † Ján

Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. 18:00 ¤ Tomáš

Sv. Jána z Boha, rh. 6:30
Jer 7,23-28; Ž95; Lk 11,14-23  Pane, daj, aby sme 11:30 † Mária, Helena, Rudolf

počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. 18:00 ¤ Darina 60 r.ž.

Sv. Františky Rímskej, rh. 6:30
Oz 14,2-10; Ž 81; Mk 12,28b-34 11:30 † Anna, Jozef, Anna

17:30 krížová cesta

Pane, ty máš slová večného života. 18:00 † Emília

Oz 6,1-6; Ž 51; Lk 18,9-14 7:00 ¤ Anna, Mária, Branislav

Bože, ty máš záľubu v srdci úprimnom. 18:00 † Pavol, Alžbeta, Jozef

7:10 ranné chvály

7:30 † Michal

2 Krn 36,14-16.19-23; Ž 137; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21 9:00 † Michal

10:30 ¤ pro populo

14:30 krížová cesta

18:00 ¤ Helena
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Pane, chcem stále pamätať na teba.
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OZNAMY

1. Pozývame vás na Ekumenický sveto-
vý deň modlitieb 2018 za Surinam
s mottom „Boh videl, že všetko, čo stvo-
ril, bolo veľmi dobré,“ ktorý sa bude
konať v priestoroch zhromaždenia
Apoštolskej cirkvi v MsKS v Trebišo-
ve (1. poschodie) dnešnú nedeľu 4. 3.
o 16. hod.

2. KILO je charitatívna akcia na po-
moc tým, ktorí sú na ňu odkázaní.
Naše farské spoločenstvo ju zorgani-
zuje vďaka našim birmovancom a
mladým kresťanom so zmyslom pre
pomoc v núdzi v sobotu 10. 3. od 9.
do 13. hod. (zmena termínu z minu-
lého čísla) pred obchodnými reťazca-
mi BILLA, KAUFLAND, COOP JED-
NOTA a TESCO v Trebišove. Prosí-
me nakupujúcich o kilo potravín pre
núdznych alebo sociálne slabších.

3. Veľkonočný dar je formou pokánia,
ktoré sa odporúča konať formou al-
mužny. Pamätajme na svojich bratov
a sestry, ktorí potrebujú našu
pomoc. Pokladnička na stĺpe pod
chórom je určená na tento účel.

4. Pobožnosti Krížovej cesty budú
takto: v piatok o 17.30 hod. sa budú
modliť birmovanci a spoločenstvo
Nehem s kaplánom. Nedele o 14.30
hod. budú stavovské podľa poradia:
3. nedeľa, Modlitby otcov a matiek,
4. nedeľa Fokoláre, 5. nedeľa Rodi-
ny a spoločenstvo MAM 6. nedeľa
eRko – hnutie kresťanských detí.

5. Pôstnym kazateľom v tomto roku
počas pôstnych nedieľ, a to 4. a 18.
3. bude vdp. Ľubomír Petričko, gr.
kat. farár v Nižnom Žipove a povere-
ný exorcista pre Košickú eparchiu.
Po katechéze bude možnosť klásť ka-
zateľovi otázky, prípadne dohodnúť
osobné stretnutie.

6. Na štvrtú pôstnu nedeľu 11. 3. príde
do Z. Hradišťa pomocný biskup
Mons. Marek Forgáč. Vyhlasujeme
zbieranie kvetov pôstu, pokánia,
modlitieb, sv. omší, sv. prijímaní, ru-
žencov, koruniek Bož. milosrdenstva,
skutkov milosrdenstva a sebazapre-

11.3.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie L. Fraštia E. Dulovičová M. Kobzošová R. Černáková

žalm J. Obrin
2. čítanie K. Fraštiová V. Birová E. Capová M. Vargová

prosby A. Zapotoková E. Hovancová A. Vaľová M. Lörinčíková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

nia, z ktorých chceme pre neho pri-
praviť duchovnú kyticu. Jednotlivé
duchovné kvety anonymne napísané
na lístku pozbierame v nedeľu 4. 3.
do krabičky ako zvonček.

7. V nedeľu 15. 4. o 15.30 (zmena ter-
mínu z minulého čísla) bude v múzeu
prednáška Prvý kostol v Trebišove
s predstavením jeho makety v mierke
20:1. Prednášajúci dekan ThDr. Jo-
zef Gnip podrobne popíše stavbu pr-
vého kostola z druhej polovice 13.
stor., ktorý je vmurovaný do terajšej
stavby kostola z 15. stor.

8. Poslaním zbierky Pôstna krabička
pre Afriku 2018 Slovenskej katolíc-
kej charity je pomoc chudobným de-
ťom v krajinách subsaharskej Afriky.
Aj vy sa môžete zapojiť do zbierky
a pomôcť svojím pôstnym darom vo
forme modlitby alebo finančného
príspevku pre konkrétne deti
v Ugande a Rwande.

9. Ružencové bratstvo pozýva všetkých,
ktorí sa chcú stať členmi živého ru-
ženca a chcú byť účastní na všetkých
prisľúbeniach Matky Božej. Záujem-
covia nech oslovia horliteľky ruží ale-
bo horliteľku RB (č.t. 0918/361584).

10. Na žiadosť viacerých horliteliek a čle-
nov ružencového bratstva bude výme-
na tajomstiev vždy na fatimskú
sobotu. Táto zmena je z dôvodu väčšej
účasti členov ružencového bratstva na
pobožnosti ako v prvú nedeľu.

11. Kondolencia predsedu KBS. Vražda
novinára Jána Kuciaka a jeho priateľ-
ky Martiny Kušnírovej ma napĺňa
hlbokým zármutkom. Pripraviť člove-
ka o život je mimoriadne vážnym pre-
vinením proti Božím i ľudským záko-
nom. Svoju úprimnú sústrasť chcem
vyjadriť príbuzným aj priateľom oboch
zosnulých. Modlím sa za nich a v tej-
to bolestnej chvíli prosím Boha o je-
ho milosrdenstvo a útechu. Je povin-
nosťou nás všetkých snažiť sa o takú
spoločnosť, v ktorej sa každý človek
môže cítiť bezpečne a bez obáv vyko-
návať svoje povolanie. Smrť týchto
dvoch mladých ľudí je ťaživým dôka-
zom toho, že v danom smere musíme
vyvinúť mnoho úsilia.


