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8. júla 2018
14. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami.
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UŽ OD MALIČKA objavujeme
krásu tohto sveta. Postupom
času získavame skúsenosti

a vytvárame si vlastné názory na
svet i ľudí okolo nás. Rodičia sú zák-
ladným zdrojom našich informácií o
živote človeka i o živote našej viery.
Je dôležité, aby nás naučili pravým
hodnotám, ktoré sú postavené na
pravde a rozvíjajú náš vzťah k Bohu
a človeku. Človek má jednu výnimoč-
nú schopnosť – dokáže žasnúť. Úžas
dodáva všednosti našich dní určitý
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prijal od svojho Otca. Jeden kontakt
s ním ich presvedčil, ale druhý už
nie. A tak zostávajú v pozícii úžasu,
ale nie viery.

Ľudia si mnohokrát neuvedomujú
skutočnosti, ktorým vzdávajú úctu či
akýsi nemý úžas. Každý deň sa po-
zastavíme nad umeleckými skvosta-
mi, rôznou architektúrou, vymože-
nosťami modernej techniky, výkonmi
športovcov, no zabúdame, aký veľký
a úžasný je náš Boh. Obdivujeme
veľkoleposť chrámov, avšak mnohí
z nás si ani neuvedomujú, kto je
skutočne prítomný v chráme, čo sa
sprítomňuje pri každej sv. omši, aké
milosti môžeme dostať pri každej
úprimnej modlitbe... Pri zamyslení
sa nad touto skutočnosťou si môže-
me položiť otázku: „Nežasneme aj my
nad mnohými skutočnosťami bez toho,
aby sme si oživovali svoju vieru?“   n

kolorit a pestrosť. Je to prirodzená
reakcia na jav, ktorý nás prekvapuje,
ohromuje a prevyšuje. V detskom
veku človek dokáže žasnúť omnoho
viac, ako v dospelosti.

V dnešnom evanjeliu čítame, že
ľudia v Nazarete žasli nad slovami a
skutkami Ježiša Krista. Poznali ho
ako človeka, ale neodhalili jeho pra-
vý pôvod. O jeho obyčajnosti ich pre-
svedčil každodenný život, ktorý žil
počas svojej mladosti v Nazarete.
Avšak slová a skutky, ktoré konal
neskôr, ich nepresvedčili o jeho pro-
rockej a mesiášskej službe, ktorú

AKÝ VE¼KÝ A ÚZ¡ASNÝ

JE NÁŠ BOHJE NÁŠ BOHJE NÁŠ BOHJE NÁŠ BOHJE NÁŠ BOH
Gabriela Karičková, katechétka
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V DUCHU A PRAVDE
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JEŽIŠ CHCE STRETNUTÍM s touto
ženou dosiahnuť len jediné: Otco-
vu oslavu a účasť práve tejto ženy

na Božej sláve. Lebo len z jeho slávy ona
prijme potrebnú silu k svojmu vnútorné-
mu uzdraveniu, až z nej dostane darom
rozhodnutia k obráteniu, aj všetky dary,
ktoré pre svoj nový život potrebuje. Sa-
maritánka podľahla tomu, čomu sa dnes
hovorí konzumný postoj. Hodnoty, ktoré
v sebe nosí, sa jej úplne stratili, alebo
ona si ich nikdy neuvedomila, pretože
jej k tomuto uvedomeniu nikto nepomo-
hol. Hlboká túžba po uskutočnení týchto
hodnôt ju však nútila hľadať ich naplne-
nie inde, tam, kde ich určite nemohla
nájsť.

Pri hľadaní hodnôt, ktoré sú nám
skryté, sa skoro všetci dostávame skôr či
neskôr do sveta, ktorý môžeme označiť za
svet prostitúcie. Tam, kde sa obchoduje
s našim hladom po láske, náklonnosti
a nežnosti, podliehame tejto ilúzii tak, že
už vôbec nepozorujeme, že je to ten naj-
hanebnejší podvod nášho najvnútornej-
šieho úsilia. Naša túžba po skrytosti je
vtlačená do schémy práce a odmeny, na
čo sme si tak zvykli, že to považujeme za
dokonalé a správne súčasne. Naša prá-
ca, ako sa domnievame, si zaslúži odme-
nu. Vyšším výkonom dosiahneme vyššiu
odmenu. Vyššou odmenou rastie náš bla-
hobyt. Vďaka blahobytu dosiahneme váž-
nosť. Väčšou vážnosťou rastie náš vplyv.
A domnievame sa, že sa stávame nezá-
vislejší, až budeme emancipovaní. Ako
dopadol človek, pri pokuse o emancipá-
ciu, ukazuje príbeh o Adamovi a Eve
v knihe Genezis, kde had stelesňujúci
„zlého“ dokázal presvedčiť na konanie
proti Bohu. Nie bezdôvodne sa o tom, kto
stojí za hadovými zvodnými slovami, hovo-
rí, že bol „vrahom od počiatku“ (Jn 8, 44).

Nie bezdôvodne stavia Boh
proti tejto vražednej ilúzii
moci, nezávislosti a eman-
cipácie svoj život v slabosti,
závislosti a milujúcom podriadení.
I k Samaritánke prichádza ako proseb-
ník, ba ako žobrák. V jeho slovách „Daj
sa mi napiť!“, zaznieva úplná odkázanosť
novorodenca na matku v betlehemskej
maštali ale aj „Žíznim!“ na kríži. Svojou
vedomou závislosťou dáva žene možnosť
uvedomiť si otrockú situáciu, ktorá nie
je ani dobrovoľná ani milujúca, ako tá
jeho, lež jej bola vnútená, ale na ktorú si
už tak zvykla, že jej pripadá normálna.
Neprikrášlená diagnóza, ktorú jej Ježiš
predkladá, preto v sebe nemá nič mora-
lizujúceho: „Mala si päť mužov a ten, kto-
rého máš teraz, nie je tvoj muž“. Toto ziste-
nie neobsahuje žiadnu výčitku ani len
hodnotenie. To pôsobí na ženu ako oslobo-
denie. „Pane, vidím, že si prorok.“ Vie, že
Ježiš ťaživé bremeno jej minulosti jej ne-
kladie za vinu, ale berie ju na seba a od-
púšťa jej. Jeho slová nie sú ponižujúce a
pôsobia povzbudivo. Ukazujú nesmierne
Otcovo milosrdenstvo. On Ježiša poslal,
nie aby súdil, ale aby zachraňoval.

Pre uzdravenie Samaritánky je rozho-
dujúci Ježišov postoj k nej. Jeho odvážna a
milujúca pokora. Odhaľuje jej schopnosť
lásky a dôstojnosť, ktorá je v nej samej
skrytá. Ježiš sa v tomto stretnutí ukazuje
ako nástroj a prostredník spásy skrze
Otca. Samaritánka sa poznáva bez ohľa-
du na všetky ľudské slabosti ako chrám
Ducha Svätého. Je povolaná k Božej os-
lave. Týmto uvedomením sa stáva schop-
nou uctievať „v duchu a pravde“. Pravda ju
oslobodzuje od všetkého tlaku. Uvedomu-
je si, kto je Ježiš Kristus, čo stojí pred
ňou. To jej dáva silu zvestovať Ježiša ako
Spasiteľa sveta. Jej osobný postoj sa stáva
spásou pre druhých. Zamyslime sa nad
postojom Ježiša a nad našimi postojmi
k slabým, hriešnym a nedokonalým a
našou schopnosťou ich prijať a pomáhať
im zbaviť sa toho, čo ich ťaží.         – bl –



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 14:00

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

Oz 2,16.17c-18.21-22; Ž 145; Mt 9,18-26

Milostivý a milosrdný je Pán. 18:00 ¤ Elena

6:30
Oz 8,4-7.11-13; Ž 115; Mt 9,32-38

My dúfame v teba, Pane, Bože náš. 18:00 ¤ Mária

Sv. Benedikta, op., spolupatróna Európy 6:30
Prís 2,1-9; Ž 34; Mt 19,27-29

Pána chcem velebiť v každom čase. 18:00 † Štefan

Oz 11,1.3-4.8e-9; Ž 80; Mt 10,7-15 6:30

18:00 † Agnesa, Anna, Štefan

6:30
Oz 14,2-10; Ž 51; Mt 10,16-23

Moje ústa, Pane, budú ohlasovať tvoju slávu. 18:00 za polit.väznov z obd.komunizmu

Iz 6,1-8; Ž 93; Mt 10,24-33 7:00 † Juraj, Anna, Martin

Pán kraľuje, velebou sa zaodel. 18:00 ¤ Dávid, Patrik, Samuel

7:10 ranné chvály

7:30 † Jozef

Am 7,12-15; Ž 85; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13 9:00 † Štefan, Anna

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Ján

Ne
15.7.

St
11.7.

15. nedeľa v Cezročnom období

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj 

nám svoju spásu.

Po
9.7.

Ut
10.7.

Pi
13.7. 

So
14.7. 

Št
12.7.

Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár 

a budeme spasení.
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OZNAMY

1. Bohuznáma venovala 60 € na kostol.
2. Zbierka na dobročinné diela Sv.

Otca činila v ZH 17,50 €, v TV
466 €, Ruž. bratstvo darovalo 50 €.

3. Do kaplnky Panny Márie Lurdskej
umiestnime 5 ďakovných mramo-
rových tabuliek. Najstaršia z nich je z
r. 1955. Sú vyjadrením poďakovania
Matke Božej za pomoc, uzdravenie a
vyslyšanie v núdzi tzv. vota.

4. V stredu 20. 6. začali reštaurátorské
práce na južnej strane kostola. Bude
sa konzervovať tehlová časť steny pô-
vodného románskeho kostola Panny
Márie z 13. stor., aby sme mohli obdi-
vovať najstaršiu časť tehlovej steny
v Trebišove, ktorá svedčí o jestvovaní
predošlej sakrálnej stavby. Staršia sak-
rálna stavba z 11. stor. je už len na
Paričove, románsky kostol Ducha
Svätého, z ktorého sa zachovali iba
základy. Dňa 27. 6. vybrali reštaurá-
tori zamurovaný portál pôvodného
románskeho kostola, ktorý siaha do
hĺbky asi 50 cm pod vonkajšou nive-
lou. Našla sa aj vzácne vzorovaná
dlažba a časti kamenných ozdôb buď
z oltára alebo z krypty. Všetky nálezy
sa budú odborne skúmať a posudzo-
vať.

5. Ďakujeme organizátorom a všetkým
zainteresovaným farníkom, dobrovoľní-
kom a účinkujúcim domácim aj z Pav-
loviec n. Uhom za zorganizovanie Far-
ského dňa minulú nedeľu. Potvrdil, že
sa chceme stretávať ako farská rodina,
čo dáva nádej na zlepšovanie spoločné-
ho života v kresťanskej komunite.

6. Ďakujeme 15 animátorom za zorga-
nizovanie detského tábora na farskom
dvore od pondelka do piatku, že sa celý
čas venovali deťom, spolu sa hrali,
zabávali a duchovne rozvíjali.

7. Stretnutie s rodičmi detí, ktoré nas-
tupujú na detský tábor Škriatok,
bude v utorok 17. 7. o 19. hod.

8. Počas júla bude farský kostol otvo-
rený pre turistov od 13. do 15. h.
aj s odborným výkladom a výstavou
„Historické kalichy, cibóriá a mon-
štrancie“.

15.7.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie D. Biž E. Kassayová R. Vaníková J. Oravcová

žalm J. Babejová
2. čítanie M. Bižová A. Kassay N. Tomková P. Balogová

prosby A. Šimkovičová A. Kassayová M. Plonický R. Černáková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

9. V sobotu 21. 7. o 15. hod. odchádza
autobus s pútnikmi na odpustovú
slávnosť Karmelskej P. Márie do Ga-
boltova. Nahláste sa v sakristii do
15. 7. Poplatok je 12 €. Kontakt:
0903 268 667 Fraňová.

10. V spolupráci s CK Mária organizu-
jeme púť „Kyjevská Rus – pútnická
Ukrajina“ do Kyjeva, Ľvova, Mukače-
va a Užhorodu v termíne 16.–21. 8.
Sprievodkyňou je Mgr. Ing. Mária Ru-
žičková. Cena 258 € zahŕňa dopravu,
sprievodcu, kňaza, 5x nocľah, 5x ra-
ňajky. Program je na našej webovej
stránke.

11. Záujemcovia o účasť na slávnosti
beatifikácie bl. Anny Kolesárovej
dňa 1. 9. nech sa nahlásia do 29. 7.
v sakristii. Farnostiam budú potom
pridelené lístky na sedenie.

12. Dňa 25. 5. 2018 nadobudol platnosť
zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osob-
ných údajov v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady EÚ
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a voľnom
pohybe takýchto údajov. Tento zákon
platí aj pre našu cirkev. Z tohto dôvo-
du akýkoľvek výpis z matriky (krstný
list, potvrdenie o 1. sv. prijímani, bir-
movke, sobášny list...) môžeme vydať
len osobne dotyčnej osobe, ktorá je uve-
dená v matrike, a ktorej sa výpis týka,
a to po preukázaní sa občianskym preu-
kazom. Rodinnému príslušníkovi môže-
me výpis z matriky vydať len s písom-
ným splnomocnením od dotyčnej oso-
by. V prípade maloletej osoby môžeme
výpis vydať len zákonnému zástupcovi.
Výpis sa nemôže posielať ani poštou
alebo e-mailom na adresu dotyčnej
osoby, len na prislušný farský úrad.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Peter Kočiš a Katarína Magyarová

Ohlasujú sa prvýkrát:
Marek Ferčák a Daniela Medvecová

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.


