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22. júla 2018
16. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

U

OPÄŤ JEŽIŠ S ĽUDSKOU tvárou.
Veď ako „obyčajne“ znie: „Poďte
do ústrania si odpočinúť,“... „bolo

mu ich ľúto!“ Je možno nezvyčajné, že
Ježiš takto hovorí, nie? Takéto obyčajné
vety, ktoré by mohli pochádzať od „aké-
hokoľvek“ človeka. A predsa tieto slová
nie sú také banálne, ako sa na prvý
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nie sú slová. A úbohý ten, kto nepoz-
nal, že Ježiš je niekto viac ako múdry
učiteľ „životnej múdrosti“. Alebo  šťas-
tný ten, kto tuší, že Ježiš ponúka viac
než slová.

Je však tiež pravda, že hĺbku Ježišo-
vých slov nenájdeme tak ľahko. Podob-
ne ako tí ľudia z evanjelia, i my máme
„vyjsť“, povstať z pohodlného kresla
a  vydať sa na cestu za poznaním evan-
jelia. Môže to znamenať skutočne „ísť
na púť“, na nejaké miesto, kde sa mô-
žem stíšiť (vypnúť od bežných starostí)
a disponovať pre prijatie Slova. Ale pre-
dovšetkým to znamená „vnútorne“ krá-
čať, smerovať k Ježišovi – hľadať, túžiť,
mať hlad po jeho slovách. Túžiť, hľadať,
búšiť – a tak sa nám otvorí.

Neprekáža, že sme práve unavení
a znechutení životom, ba tým skôr nás
toto rozpoloženie môže podnietiť, aby
sme hľadali Pastiera, ktorý nás dovedie
k tečúcim vodám, kde môžeme spoči-
núť. Spočinutie hlbšie než opaľovanie
pri rybníku alebo prechádzka v lese.

Vyjdime teda aj my…
Scarano Angelo

www.pastorace.cz/kazani

N ETRADIÈNÉ
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pohľad môže zdať. Vezmime tú prvú vetu
– „poďte do ústrania si odpočinúť“. Nemá
to však byť len odpočinok, ale odpoči-
nok „s Ježišom“. V jeho blízkosti. A to
radikálne mení situáciu. Alebo druhú
vetu – „bolo mu ich ľúto“. Ježiš sa však
nezastavil pri pocitoch, urobil niečo
konkrétne, začal učiť. A to je zarážajúce,
nie? Kým ľudia dychtili po zázrakoch,
viditeľných znameniach, Kristus na-
miesto toho ponúka slová. Áno, ponúka
slová – nie sú to však slová, slová
a len slová. O Ježišových slovách totiž
paradoxne platí, že to nie sú slová! „On
neučí ako učitelia zákona, ale ako ten, kto
má moc“ – ako ten, ktorý ukazuje cestu
tam, kde je tma tmúca. Ponúka od-
počinutie tam, kde ľudia (a učitelia
zákona) vedia vkladať len neúnosné
bremená. Jeho slovo láme okovy hrie-
chov („opakujúcich sa“) a nepremožiteľ-
ných závislostí (púhym slovom sú vyh-
nané temné mocnosti). Ježišove slová

Boží Duch je pôvodcom
pravej slobody, ktorá sa

prejavuje radosťou,
pokojom, zhovievavosťou,

vľúdnosťou, dobrotou,
tichosťou, zdržanlivosťou

a všetkým tým, čo sa nazýva
Láska.

André Frossard

VVVVV ÈAKÁRNIÈAKÁRNIÈAKÁRNIÈAKÁRNIÈAKÁRNI

DNEŠNÝ SVET veľmi potrebuje
porozumenie. Akoby sme sa
zabudli navzájom počúvať,

chápať pocity iných, deliť sa o svoju
bolesť, ale aj radosť.

Pred dverami jednej ambulancie
postávalo zopár ľudí. Netrpezlivo pre-
šľapovali na mieste a s upretým poh-
ľadom sledovali každého, kto prišiel
neskôr a chcel sa dostať k najvýhod-
nejšiemu miestu. Postaršia pani si
pokojne „vybrala“ zo všetkých voľ-
ných stoličiek, na ktoré si takmer
nik z čakajúcich nesadol.

Prekrikovaniu a tlačenici nebolo
konca-kraja. Všetko to vyzeralo tak
smutno smiešne. Kto prišiel prvý,
kto až za ním, bolo v tejto chvíli roz-
hodujúce. Fyzicky slabší hneď rezig-
novali a vzdali to už na samom
začiatku.

Pokoj a bratská láska zostali kde-
si tam v „nedeľnom kostole“. Teraz
v tejto situácii to vôbec neplatilo.
Akýže pokoj a láska? Od toho druhé-
ho očakávam viac ochoty a ohľadupl-
nosti. Prečo by som mal s tým začať
práve ja?

Byť niekedy druhý alebo až na
poslednom mieste, či ponúknuť cel-

kom neznámemu človeku „svoje vý-
hodnejšie miesto“ napríklad v čakár-
ni u lekára, vo vlaku, v obchode
a všade tam, kde je to možné, sa
dnes už temer nerobí. Sú chvíle a si-
tuácie, keď zlyhávame na celej čiare.

Ako veľmi sa bojíme choroby, utr-
penia, ba čo i len pohľadu na trpia-
ceho človeka. Choroba je pre nás
veľkým a bolestivým zranením, ale
najväčším utrpením pre človeka je
už to, ak stratí svoju dôstojnosť,
ľudskosť, akúsi kontrolu nad sebou,
ak nevie odolať Zlu a za každú cenu
chce presadiť len seba.

Z tejto nepríjemnej skúsenosti sa
možno domnievať, že chyba je aj v sa-
motnej organizácii, ktorá sa stará
o naše zdravie. Nech už jej personál
robí akokoľvek ochotne, ľudsky a lás-
kavo, viaceré neriešiteľné situácie
nedokáže ovplyvniť.

Čo sa dá však rozhodne zmeniť
a zlepšiť, je správanie nás ľudí. Zlo
v najrozmanitejších podobách trhá
medzi nami väzby spolužitia a poro-
zumenia. Veď pre nás kresťanov pod-
statnou súčasťou našej identity je
Láska. Práve ona dodáva nášmu živo-
tu zmysel a silu postupovať správnym
smerom a zachovávať svoju dôstoj-
nosť aj v tých najzložitejších a neprí-
jemných situáciách.        – km –



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
Sv. Brigity, rh., patrónky Európy 6:30

Gal 2,19-20; Ž 34; Jn 15,1-8

Velebiť budem Pána v každom čase. 18:00 ¤ Daniela 50 r.ž.

Mich 7,14-15.18-20; Ž 85; Mt 12,46-50 6:30

18:00 ¤ Jozef a Magdaléna 66 r.spol.ž.

Sv. Jakuba, ap. 6:30
2 Kor 4,7-15; Ž 126; Mt 20,20-28

Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. 18:00 † Anna, Imrich

Sv.Joachima a Anny, rodičov P.Márie 6:30
Jer 2,1-3.7-8.12-13; Ž 36; Mt 13,10-17

Pane, u teba je zdroj života. 18:00 † Anna 

Sv. Gorazda a spol. 6:30
Jer 3,14-17; (Ž) Jer 31,10.11-12b.13; Mt 13,18-23

Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo. 18:00 † Pavol

Jer 7,1-11; Ž 84; Mt 13,24-30 7:00 † Jozefína

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov! 18:00 † Anna

7:10 ranné chvály

7:30 † Michal

2 Kr 4,42-44; Ž 145; Ef 4,1-6; Jn 6,1-15 9:00 † Anna

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Gustáv

Ne
29.7.

St
25.7.

17. nedeľa v Cezročnom období

Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás.

Po
23.7.

Ut
24.7.

Pi
27.7. 

So
28.7. 

Št
26.7.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj 

nám svoju spásu.
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OZNAMY

1. V súvislosti so slávnosťou blahoreče-
nia Božej služobnice Anky Kolesá-
rovej sa arcibiskup Mons. Bernard
Bober obracia na všetky farnosti v ar-
cidiecéze o finančnú pomoc na zabez-
pečenie podujatia, ktoré má nadná-
rodný charakter a v našej histórii
nemá obdobu. Zbierka na tento účel
sa uskutoční v nedeľu 29. 7. vo všet-
kých kostoloch a kaplnkách našej
arcidiecézy.

2. 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.

3. Pri príležitosti 690 rokov od 1. písom-
nej zmienky o obci ZH Obecný úrad
vydal knižnú publikáciu Zemplínske
Hradište. Prechádzka dejinami a sú-
časnosťou. Na stranách 34 až 37 je
prezentované rímskokatolícke spolo-
čenstvo s textom o jeho dejinách od
vdp. Jozefa Gnipa, farára a dekana
a obrazová dokumentácia Kostola sv.
Jozefa, robotníka s pohľadom do inte-
riéru.

4. K 1. augustu odchádza z kláštora mi-
noritov v Brehove páter Jaroslav Má-
ria Cár, OFMConv do farnosti Bratis-
lava-Karlova Ves.

5. Farská kancelária počas letných
prázdnin bude zatvorená. Súrne zále-
žitosti riešte s kňazom po sv. omši
alebo po telefonickom dohovore.

6. Počas letných prázdnin bude Svia-
tosť oltárna vyložená k verejnej úcte
vo štvrtok alebo na prvý piatok od 17.
hod. do večernej sv. omše.

7. Od 1. 8. nebudú ranné sv. omše o
6.30 hod., ale budú poludňajšie sv.
omše o 11.30 hod.

8. Dnešnú nedeľu 22. 7. sa koná od-
pustová slávnosť Karmelskej Panny
Márie v Gaboltove. V sobotu 21. 7.
 o 18. hod. slávil Eucharistiu Mons.
Marek Forgáč, pomocný biskup, o 22.
hod. novokňazi. Hlavným celebran-
tom v nedeľu je Mons. Jozef Haľko,
pomocný biskup bratislavskej arci-
diecézy.

29.7.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie L. Fraštia K. Šemegová Š. Mištanič M. Princíková

žalm J. Obrin

2. čítanie H. Fraňová A. Šemegová Z. Bačová I. Pribulová

prosby K. Fraštiová L. Nováková M. Lörinčíková sr. Bernadeta

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvý, druhý a tretíkrát:

Jozef Paleník a Veronika Chovancová
Ohlasujú sa tretíkrát:

Marek Ferčák a Daniela Medvecová
Ohlasujú sa druhýkrát:

Marián Rokyta a Zuzana Naďová
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.

9. V pondelok 23. 7. o 8. hod. odchá-
dzajú od kostola deti na detský
tábor Škriatok na Hatfu do Viničiek
dvoma autobusmi spolu s 15 animá-
tormi, lekárom a kaplánom. Budú
mať aj výlet do najnižšie položenej
obce na Slovensku Klin, kde sa na-
chádza stredoveký kostol so vzácnymi
freskami na stenách. Prajeme im prí-
jemný a zmysluplný oddych. Ďakuje-
me sponzorom za finančnú a duchov-
nú podporu.

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.
Cena 258 €. Program je na našej we-
bovej stránke. Prihlásených je zatiaľ
24 pútnikov.

11. Priestor Mariánskej hory vo štvrtok
12. 7. zaplnili náboženské piesne
a modlitby. Združenie kresťanských
seniorov zorganizovalo 21. ročník
tradičnej púte seniorov, ktorej sa
zúčastnilo 30 tisíc pútnikov a medzi
nimi boli aj naši seniori (45). Sláv-
nostnej sv. omši predsedal rožňavský
diecézny biskup Mons. Stanislav Sto-
lárik. Koncelebrovalo 50 kňazov Spiš-
skej, Košickej a Rožňavskej diecézy.

12. Takmer štyri tisícky mladých ľudí sa
stretnú už budúci týždeň v metropole
Šariša. Vo štvrtok 26. 7. sa v Prešove
začne Národné stretnutie mládeže
P18, ktoré potrvá do nedele 29. 7.
Počas štyroch dní prežijú mladí ľudia
z celého Slovenska i zahraničia ich
medzizastávku na Svetové dni mláde-
že, ktoré sa uskutočnia v januári
2019 v Paname. 


