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ASTO ICH VIDÍME pred nákupnými centrami. V rukách
držia škatuľky a prosia o
milodar najmä pre ťažko choré deti.
Môžeme a nemusíme prispieť. Závisí
to od nás, či dôverujeme osobe, ktorá veľmi prosí o pomoc. Iste je to aj
pre ňu nepríjemné pýtať si peniaze
od cudzích ľudí. Je dojemné, ako sa
poniektorí z nás usilujú pomáhať.

Mali by sme sa
usilovať konať
z čistého srdca,
podľa najlepšieho
svedomia, lebo sme
stvorení na Boží
obraz.
Ján Sucháň
Sme rôzni a možno aj pochybujeme, či takáto forma podpory je tá
najsprávnejšia, a či nájde aj svojho
adresáta. Mnohí máme svoje skúsenosti, že nič nie je „zadarmo“. Zdravotné pomôcky, niekedy aj ťažko dostupné lieky, rôzne liečebné procedúry, to častokrát podlieha rôznym
vyhláškam, zákonom, schvaľovaniam
úradov, nehovoriac o finančných
nákladoch, ktoré sa pre nás stávajú
neúnosné, ba až nedôstojné.
Nie všetci sme obdarovaní tým
úžasným citom pomáhať, obetovať
sa, byť osožní a nadmieru láskaví.
Na ťažko chorých a postihnutých
sa pozeráme skôr s ľútosťou, možno
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nám niekedy „zaslzia oči“, no trvá to
iba chvíľku. Možno nás bolesť iných
prizve k precíteniu vlastnej existencie, ponúkne nám konfrontáciu so
svojím životom teraz tu na zemi, či
sme aspoň na chvíľku „zauvažovali“,
že na tom vozíčku môžeme byť pripútaní aj my a odkázaní na pomoc
iných, že svet, ktorý teraz vnímame
svojimi očami, je pestrofarebný, prežiarený slnkom a nemusí to tak vždy
byť.
Často sa usilujeme zahnať pesimistické pochmúrne myšlienky, skôr
myslíme na pekné veci, radosť,
oddych, veď aj to patrí do nášho
života.
Ako ľudia túžime po pokoji, zdraví,
dobre a spokojne žiť bez akýchkoľvek
ťažkostí, nehovoriac už o tých zdravotných.
Pán Boh nás stvoril na svoj obraz.
Sme teda povolaní, pozvaní plniť Jeho vôľu, sme stvorení pre vzťah,
starajme sa o tento dar, ktorý môžeme s láskou odovzdávať aj svojim
blížnym, no najmä tým, ktorí potrebujú našu nezištnú pomoc. Pamätajme, že každá situácia, každý dobrý
skutok v našom živote je cestou
k Bohu. Usilujme sa, aby sme láskou svojho srdca urobili tento svet,
túto dobu lepšími.
– km –
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Resp.: Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom
chudobnému.
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Ž ODMALIČKA sme vychovávaní k určitému spoločenskému správaniu. Väčšinou ovládame to, čo obsahuje spoločenská
etiketa, ako sa správať pri stole, kto
komu má prvý podať ruku, vieme, čo
je slušné a čo nie. Aj kresťanský život
má určité pravidlá: modlitba, spoločenstvo, slávenie, zachovávanie Božích prikázaní... Aby sme to pochopili,
Ježiš nám to vysvetľuje v dnešnom
podobenstve o svadobnej hostine.

ORA
PÝCHA VS. POK
POKORA
Gabriela Karičková, katechétka
Bolo by trápne, keby nás niekde
na hostine hostiteľ presadil z popredného miesta na posledné miesto.
Týmto obrazom nám chce Ježiš povedať, že Bohu je milý skromný a pokorný človek. Celý Ježišov život sa
niesol v tomto duchu. V skromnosti
sa narodil, v skromnosti žil, stretával sa s jednoduchými ľuďmi, jedával
s mýtnikmi a hriešnikmi, zastavil sa
aj pri najbiednejšom žobrákovi, neprotivil sa mu ani malomocný človek,
pri Poslednej večeri umyl apoštolom
nohy. Svojím životom nám ukázal,
ako máme konať aj my. Dal nám
príklad najväčšej pokory a skromnosti.

My ľudia máme tendenciu myslieť
si, že sme dôležitejší ako ostaní,
radi sa chválime titulmi, krásnym
domom, autom, len aby sme vzrástli
v očiach iných. Dávajme si na to
pozor, lebo Ježiš takéto správanie
hodnotí ako tlačenie sa za spoločenským stolom na popredné miesto.
Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Mali by sme porozmýšľať nad tým,
aké miesto zaujímame v Božích
očiach, čo si o našom správaní myslí
Boh. Ak chceme byť veľkí pred Bohom, musíme byť skromní a pokorní.
Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor naše srdce podľa svojho srdca. n
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Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:

IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622
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† úmysel za zosnulých, ¤ úmysel za zdravie a Božie požehnanie
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T REBIŠOVE
796 | od 14. do 17. hod. v Po, St, Pi: M. Petrigal 0944 322 157 | víkendy a sviatky fara: 056/672 27 73

OMŠE V

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 0948 918

S VÄTÉ

1. Na kostol venovali bohuznámi 300 €,
50 € a 50 €.
2. Reštaurovanie hlavného oltára
mešká, lebo reštaurátori teraz pracujú
na dokončení svätyne kostola, čo im
znemožňuje
nepriaznivé
počasie.
Tam dokončievajú čistenie fasády
a pripravujú piliere na oplechovanie.
Potom sa presunú na samotný oltár.
3. Pozývame na 10. ročník pešej púte
z Trebišova do Baziliky Minor Narodenia P. Márie vo Vranove n. Topľou
v sobotu 7. 9. Zraz pútnikov vo farskom kostole o 7. hod.
4. Hlavným duchovným vyvrcholením osláv Jubilejného roka svätých košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého
bude presne 400 rokov od ich smrti
v sobotu 7. 9. slávnostná sv. omša, ktorej bude predsedať košický arcibiskup
metropolita Mons. Bernard Bober
v Katedrále sv. Alžbety o 10. hod.
5. V košickom premonštrátskom Kostole
Najsvätejšej Trojice, niekdajšom jezuitskom univerzitnom kostole, ktorý stojí
na historickom mieste umučenia sv.
Marka, Melichara a Štefana, bude slávnosť doznievať aj na druhý deň, v nedeľu 8. 9. Eucharistii o 8.30 bude
predsedať provinciálny predstavený
Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej páter Rudolf Uher za účasti jezuitských provinciálov z Chorvátska,
Maďarska a Poľska.
6. Nedeľnej sv. omši o 10. hod. v Kostole
Najsvätejšej Trojice bude predsedať
kardinál Péter Erdő, ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup metropolita.
7. V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si v košickej katedrále spoločne pripomenieme jubileum manželov
z celej arcidiecézy: 13. 10. o 15. hod.
– 50., 60. a 65. výročie manželstva. Povzbudzujeme a pozývame jubilujúcich manželov do Katedrály sv.
Alžbety na stretnutie s otcom arcibiskupom, kde dostanú osobitné požehnanie. Manželia, ktorí oslávia svoje
jubileum v r. 2019, nech sa prihlásia
u svojho farára do 1. 10. 2019. Je po-

trebné uviesť mená, priezvisko manželov a rok ich sobáša.
8. Na bočnom oltári sú prihlášky na prípravu na 1. sv. prijímanie a birmovku. Prosíme rodičov, aby si vyzdvihli
prihlášku, čitateľne vypísali a podpísali. Vyplnenú prihlášku odovzdajte na
prvom stretnutí. Všetky pokyny sú na
prihláške. Príprava na sviatosti sa
začne od októbra. Upozorňujeme, že
príprava na sviatosti prebieha vždy
vo farnosti, v ktorej dieťa býva, nie
kde chodí do školy, preto sa môžu
prihlásiť len deti žijúce v našej farnosti Trebišov. Informácie o prvých
stretnutiach
zverejníme
neskôr.
V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás môžete kontaktovať.
9. Detské sv. omše začnú od októbra
a budú vždy v nedeľu o 9. hod.
a v utorok o 18. hod. Pozývame všetky deti a mladých, ktorí chcú hrať
a spievať, aby sa zapojili do zboru
počas detských sv. omší. Od októbra
preto budú aj pravidelné stretnutia
a nácviky zboru pod vedením p.
Miriam Chylovej. Prosíme aj rodičov,
aby deťom rezervovali čas počas utorkov podvečer. Vítané sú všetky deti,
ktoré spievali v minulých rokoch počas detských omší, ale aj každý nový
člen. Tešíme sa na vás.
10. Od 1.9. budú sv.omše aj v charitnom
dome a farská kancelária je otvorená
v úradných hodinách okrem cirkevných a štátnych sviatkov.
11. Počas prvopiatkového týždňa spovedáme pred sv. omšami od pondelka
do štvrtka. Prvý piatok je vyhradený
na spoveď chorých v ich domovoch,
preto v kostole sa nespovedá.

SOBÁŠNE

OHLÁŠKY

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvý, druhý a tretíkrát
Marek Zeman a Katarína Tóthová
Martin Telepčák a Nikoleta Csatlósová
Ohlasujú sa druhýkrát
Ivan Karchňák a Lenka Kočišová
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to
na farskom úrade.

