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Resp.: Pane, príď mi čím skôr na pomoc.

U

JEŽIŠOVE SLOVÁ v dnešnom Lu-
kášovom evanjeliu, ktoré hovorí
učeníkom a zástupom, sú veľ-

mi ťažké. Ako máme správne chápať
tieto slová, ktoré sa môžu zdať pre-
javom pomsty, hrôzy a pod.? Tieto
slová dnešného evanjelia sú zdanli-
vo v rozpore s tým, keď sa postavil
proti synom hromu, ktorí chceli, aby
zostúpil oheň na nepohostinných
Samaritánov (Lk 9, 54n).
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Božieho slova u Jeremiáša (Jer 5,
14; 20, 9; 23, 29), pričom tu sa ním
mieni rozdelenie izraelského národa:
pre Ježiša alebo proti nemu. V kon-
flikte o Ježišovo zvestovanie a nas-
ledovanie sa musia rozpadnúť aj ro-
diny. Ak si to totiž žiada nasledova-
nie Ježiša, musí byť obetované aj
udržanie rodiny.

Ježiš priniesol na zem oheň, nie
však ničiaci, ale zachraňujúci oheň
lásky k Bohu a lásky k človeku. Tak,
ako on túžil, aby sa rozhorel, tak by
sme mali túto túžbu všetci realizo-
vať. Nemali by sme pritom myslieť
na iných, ale predovšetkým na svoju
duchovnú vlažnosť, lebo tá ho uháša.
Rozdelenie nespôsobuje Ježiš, ale ľu-
dia, ktorí nepochopili znamenia, ma-
jú klapky na očiach a svetlo, ktoré je
v nich, premenili v temnotu. Staňme
sa šíriteľmi Ježišovho ohňa, nech
jeho žiara prenikne do sŕdc všet-
kých, ktorí sú s nami.      n

Ježiš svojím príchodom otvoril no-
vú dobu. Tak ako rad iných apokalyp-
ticky znejúcich výrokov, aj tento má
požiadavku rozhodného nasledova-
nia. Ježišovo vystúpenie v Izraeli pô-
sobí ako katastrofa, ako oheň, meč,
ako rozdvojenie deliace duchov na
tých, ktorí sú za Boha a tých, ktorí
sú proti Bohu. Ježišovo poslanie od
Otca spočíva v tom, aby hodil na zem
oheň, požiar zvestovania Božieho krá-
ľovstva a výzvu k pokániu. Obrazný
výrok o eschatologickom požiari sve-
ta nachádzame aj v Starom zákone
u prorokov Zachariáša a Malachiáša,
vo výrokoch o súde (Zach 13, 9; Mal
3, 2n) a vo vzťahu k pôsobeniu

Beáta Šimková, katechétka

ISTO STE UŽ BOLI v najneprehliad-
nuteľnejšej pamiatke Košíc. No my vás
do dómu pozveme znova. Dôvodov je

viacero. Jednak znova pokročili výskumy
o ňom (napríklad týkajúce sa kultu Kristo-
vej krvi) a tiež preto, že je zakaždým iný.
Momentálne najmä vďaka rekonštrukcii,
ktorá nabrala po 30 rokoch doteraz neví-
dané obrátky.

5. Kópia
plačúcej ikony
z mesta Mária
Pócs. Potom ako
v r. 1696 ikona
v maďarskom
meste Pócs zaslzi-
la, cisár Leopold I.
ju nariadil previezť
do Viedne. Cestou
cez Košice jezuiti
z Barce dali vyho-
toviť jej kópiu. Ori-
ginál je doteraz blízko hlavného oltára
Dómu sv. Štefana vo Viedni. Zaujímavos-
ťou je, že kópia zhotovená pre Pócs, zasl-
zila ešte dvakrát (1715 a 1905).

6. Najkrajší výhľad na Košice je
z dómskej veže. Počas výstupu uvidíte ho-
dinový stroj i zvony, na ktorých mladý ko-
šický zvonár zvonieva i teraz. Len nedávno
bolo ručné zvonenie na Slovensku zapísa-
né do Svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO.

7. Reliéf Posledného súdu. Najkrajší
vchod do dómu nie je hlavný, ale od seve-
ru. Nad dverami vidno v dvoch pásoch
stredovekú predstavu Posledného súdu.
V hornom je Ježiš na nebesiach ako
Sudca. V dolnom pokojní ľudia mieria
k nebeskej bráne, hriešnici opačným sme-
rom do tlamy Leviathan. Mŕtvi vstávajú
z hrobov a medzi zatratenými zbadáme aj
biskupa či mníšku, čo je zaujímavý stre-
doveký message i pre nás.

8. Krypta Rákócziho (za ktorého istý
čas bojoval Jánošík) vám umožní dostať sa
aj do podzemia.

9. Tohto roku sú otvorené aj organový
chór a južná veža, dokonca obohatená
o výstavu o najpozoruhodnejších kňazoch
košickej diecézy.

10. A nezabudnite na vedľa stojacu
Kaplnku sv. Michala. Je prístupná
prvýkrát tohto roku vrátane podzemia
a balkóna.                      Milan Kolcun

Foto: TASR/František Iván
www.postoj.sk
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1. Kráľovské schodisko vnútri dó-
mu. Jedno z piatich dvojitých točitých go-
tických schodísk v Európe. (Za ďalšími by
ste museli ísť do Grazu, Šegešváru, Kluže či
do Prahy.) Výstup po týchto schodoch nie je
fyzicky náročný a o pár minút oceníte dômy-
selnosť gotických staviteľov. Z kráľovského
balkóna je nádherný výhľad na celú
strednú časť dómu i na krásnu zreštaurova-
nú secesnú fresku naproti. Ocitnete sa na
mieste, kde sa zrejme vystavovala najsvä-
tejšia krv Kristova (pozri bod 4). Požiadajte
sprievodcov, aby vám ho sprístupnili.

2. Celokovový oltár je údajne jediný
v Európe. Až kým sa človek nedotkne, ne-
uverí, že tento vysoký oltár svätého Kríža
je do najmenšieho detailu odliaty zo žele-
za. V r. 1931 ho posvätili na pamiatku obe-
tí 1. svetovej vojny. Je odliaty zo zbraní
použitých v tejto vojne.

3. Miesto, kde nájdete relikvie Sv.
kríža, sv. Alžbety, sv. Ondreja apoštola, sv.
Charbela, sv. Jána Pavla II. i troch sv.
košických mučeníkov.

4. Miesto kultu Kristovej krvi. V
stredoveku v predošlom kostole (postave-
nom na tom istom mieste) nepozorný kňaz
vylial červené víno. Stalo sa to po premene-
ní (vína na krv, čiže išlo už o Kristovu krv).
Takto vytvorený obrazec na podložke jas-
ne pripomínal tvár Ukrižovaného. To ne-
mohla byť náhoda. Na miesto zázraku pri-
chádzali tisíce pútnikov a prítomnosť Kris-
tovej krvi uznal i pápež Bonifác IX. (1402).
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Sdc 2,11-19; Ž 106; Mt 19,16-22
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Sdc 6,11-24a; Ž 85; Mt 19,23-30         �	�������
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Sdc 9,6-15; Ž 21; Mt 20,1-16
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Sdc 11,29-39a; Ž 40; Mt 22,1-14
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Rút 1,1-2a.3-6.14b-16.22; Ž 146; Mt 22,34-40
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Iz 66,18-21; Ž 117; Hebr 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30 8��� 	��
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

OZNAMY

1. Na kostol venovali z pohrebu Jolany
30 € a bohuznáma 40 €.

2. V nedeľu 18. 8. je v našej farnosti
celodenná eucharistická poklona
v rámci poklony v arcidiecéze. Svia-
tosť oltárna bude vystavená k verej-
nej poklone vo farskom a filiálnom
kostole po sv. omšiach o 10.30 hod.
Vo farskom kostole potrvá do 18.
hod. a v ZH do 15. hod., kedy sa
ukončí eucharistickým požehnaním.

3. Obraz Augustína Benkoviča, OSPPE,
diecézneho biskupa v rumunskom
meste Oradea sme zavesili v kláš-
tornej chodbe pri vstupných dve-
rách, aby nám pripomínal jeho pô-
sobenie ako predstaveného kláštora
v Trebišove v rokoch 1663-1669.

4. V rámci Dní mesta Trebišov bude
sv. omša v Mestskom parku v am-
fiteátri 25. 8. o 10.30 hod. a nie
v kostole.

5. Škriatkovská afterparty sa usku-
toční v sobotu 31. 8. Stretneme sa
o 17.30 hod., nacvičíme pesničky,
zúčastnime sa na sv. omši a potom
budeme opekať na farskom dvore. Čo
si nezabudnúť? Spevník, špekáčku,
nejakú dobrotu a dobrú náladu.

6. Farská púť OLOMOUC – SVÄTÝ
HOSTÝN – VELEHRAD – PRAHA
Termín: 14.–19. 9.19 Cena: 188 €.
Povinný príplatok: 12 € komplexné
cestovné poistenie za celý zájazd.
V cene sú zahrnuté: preprava auto-
busom, 5x nocľah, 5x raňajky, 4x
obed alebo neskorá večera. Ubytova-
nie: hotel***, dvojposteľové (prípla-
tok na osobu 6 €) a trojposteľové izby.
Záujemci nech sa zapíšu v sakristii
alebo nahlásia u p. Fraňovej do
20. 8. 2019.

7. 1. septembra 2019 oslávime 1. výro-
čie blahorečenia Božej služobnice
Anny Kolesárovej, mučeníčky čis-
toty. Pozývame vás v tento deň do jej
rodiska – do Vysokej nad Uhom.
Slávnosť začne o 9.30 modlitbou sv.
ruženca. O 10.30 hod. bude eucharis-
tické slávenie, ktoré bude celebrovať
Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U
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   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 druhýkrát
Ing. Peter Širotník a Mgr. Miroslava

Germanová
Ohlasujú sa tretíkrát

Mgr. Ivan Štefanko a MUDr. Lucia Viriková
Dávid Prihoda a Ivana Pasteláková
Peter Ondovčík a Anna Klaciková
Lukáš Tóth a Bc. Lenka Šeregová
Ohlasujú sa prvý, druhý a tretíkrát

Tomáš Sisák a Miroslava Tereščáková
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.

V rámci popoludňajšieho programu od
13. do 15. hod. zaznejú svedectvá,
piesne, modlitby a v závere Korunka
k Božiemu milosrdenstvu.

8. V dňoch 5. – 7. 8. 2019 sa v Brehove
konala 2. časť piatej volebnej kapi-
tuly Slovenskej kustódie (vicepro-
vincie) Rehole menších bratov kon-
ventuálov – minoritov. Novozvolený
kustód P. Lucián M. Bogucki a bratia
diskutovali a následne schválili 4-
ročný program kustódie. V Levoči
bude gvardiánom P. Martin Kollár,
OFMConv., v Spišskom Štvrtku P.
Jozef Sukeník, OFMConv., v Bre-
hove P. Peter Gallík, OFMConv.
a v Bratislave P. Jaroslav Cár,
OFMConv. Bratia zakončili kapitulu
modlitbou za všetkých zomrelých
bratov zo slovenskej jurisdikcie vo
farnosti Rad pri pozostatkoch mino-
ritských mučeníkov zo 17. storočia.

9. V rámci Roka sv. Košických muče-
níkov si v košickej katedrále spoloč-
ne pripomenieme jubileum manželov
z celej arcidiecézy: 13. 10. o 15. hod.
– 50., 60. a 65. výročie manželstva.
Povzbudzujeme a pozývame  jubilujú-
cich manželov do Katedrály sv. Alž-
bety na stretnutie s otcom arcibisku-
pom, kde dostanú osobitné požehna-
nie. Manželia, ktorí oslávia svoje
jubileum v r. 2019, nech sa prihlá-
sia u svojho farára do 1. 10. 2019.
Je potrebné uviesť mená, priezvisko
manželov a rok ich sobáša.


