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TAROZÁKONNÁ KNIHA Deuteronómium nás povzbudzuje týmito
slovami: „Zachovávajte prikázania
Pána, svojho Boha, ktoré vám ja dávam.
Strážte ich, uskutočňujte!“ Chcel by som
sa dnes v tomto uvažovaní zastaviť nad
jedným z týchto prikázaní: „Spomeň si,
aby si deň sviatočný svätil.“

KEÏ DUŠA NEMÁ
NEDE¼U, VYSYCHÁ!
Nedávno bola zverejnená štúdia týkajúca sa detí a ich náboženskej výchovy.
Prieskum ukázal, že kľúčovým faktorom,
či niekto zostane katolíkom aj v dospelosti, je skutočnosť, či ako dieťa a ako
mladý človek chodil do kostola na svätú
omšu. Výsledok výskumu
znel: Deti, ktoré chodia na
omšu, v tom budú pokračovať. Ak rodičia chcú,
aby si deti preniesli svoju
katolícku vieru z detstva
do dospelosti, nech ich
privádzajú na sväté omše.
Správa jasne ukazuje význam navštevovania svätej
omše u detí a mládeže.
Kritickým obdobím v náboženskom vývoji je dospievanie, lebo to, čo sa
deje v rokoch dospievania,
má dlhodobé účinky. Musíme mladým
ľuďom a ich rodičom pomáhať oceniť
význam nedeľnej svätej omše, aby mládež dobre spoznala Ježiša, čo jej zostane
raz navždy (arcibiskup Donald Wuerl).
V tejto súvislosti chcel by som položiť otázku všetkým rodičom: „Ako si
predstavujete svoje dieťa v dospelosti
pokiaľ ide o vieru?“ Odpovede môžu byť
rôzne, ale azda najhoršou a najnebezpečnejšou je tá zo skupiny ľahostajných: „Neviem, nezaujíma ma to, je mi
to jedno.“ Ešte raz si dovolím zopakovať
otázku: „Ako vidíte svojho syna či dcéru

v dospelosti – ako veriacich či neveriacich?“
Je pravdivé tvrdenie, že ak rodičia
nedali svojim deťom vieru, tak okrem
života im nič podstatné nedali. Viera sa
deťom odovzdáva cez štýl vlastného života – ako sa modlím, ako sa vyjadrujem
o Pánu Bohu, ako sa namáham
o dodržiavanie evanjeliových zásad, ako
chodím do kostola a k sviatostiam, ako
dokážem hovoriť o veciach viery s vlastnou rodinou.
Keď sa opýtate detí, prečo neboli
v nedeľu v kostole, odpoveď je skoro
vždy tá istá: „Lebo rodičia neboli.“ Ak
otec či matka bez veľmi vážneho dôvodu
(napr. choroba) vynechajú jednu nedeľnú sv. omšu, neskôr dospelé deti vynechajú desaťkrát viac, ale na ich konto.
Poznáme Ježišove slová:
„Nechajte deti prichádzať ku
mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo“
(Lk 18, 16). Ježiš tým nemyslel iba na nedeľu prvého sv. prijímania a na
slávnosť birmovania! Keď
duša nemá nedeľu, vysychá. Nedeľa pôsobí ako
záchranný ostrov vo vlnách nárokov udierajúcich
do človeka (norimberský
psychológ prof. Frank Erbguth, 19. 7. 2009).
Bolo by veľmi zlé, keby sme vlastné
deti odvádzali od viery alebo dokonca
zobrali nožnice a úplne ich odstrihli od
Pána Boha. Na začiatku školského roka
chcem poprosiť všetkých rodičov. Prihláste svoje deti na náboženskú výchovu v škole a prichádzajte do kostola
spolu so svojimi deťmi. Prichádzajte
s nimi aj na detské sv. omše, buďte im
v tomto vzorom, nenechávajte ich v kostole samých. Ak budete vytrvalí, uvidíte, ako vás Boh požehná cez ruky, vďačnosť a lásku vašich dospelých synov
a dcér.
Ján Kovaľ, kaplán
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Resp.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na
pokolenie.

P

ÁN JEŽIŠ nám dnes vraví: „Ak
niekto prichádza ku mne a nemá
v nenávisti svojho otca, matku, ženu,
deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže
byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.“
Žiada azda Kristus, aby veriaci opustili manželku, deti, otca, matku, manžela? Mohol by byť taký bezcitný? Iste nie!
Ale žiada, aby žiadne pozemské puto,
žiadna pozemská láska nekonkurovali
láske, ktorou sme povinní milovať Boha.

BOH NA 1. MIESTE
Ján Kovaľ, kaplán
Kto chce byť skutočným kresťanom,
nesmie si rezervovať vo svojom živote
žiadne osobné súkromie, povolanie, kariéru, manželku, deti… Cesta za Ježišom
nie je cestou slávy, moci, kariéry… Kresťan musí počítať aj s tým, že za istých
okolností sa bude musieť vzdať aj toho,
čo má najdrahšie. Zrieknuť sa všetkého,
postaviť Ježiša na prvé miesto vo svojom
živote znamená aj to, že všetko, čo máme, užívame akoby v prenájme. Boh nám
„požičal“ náš dom, auto, peniaze, manželku či manžela, deti, zamestnanie,
kňazom farnosť,... Akoby nám dnešným
evanjeliom pripomínal: „Spomeň si, že to
všetko je moje. Dokonca aj ty sám si môj.
Buď pripravený to všetko mi dať naspäť,
keď k tebe prídem – ako chudobný, ako pocestný, ako chorý...“ Možno si v duchu
povieme, že Pánove požiadavky sú ťažko

realizovateľné. Sv. Hieronym na to reagoval: „Nie sú tvrdé, ale náročné, nežiada
nemožné, ale obťažné, žiada mnoho, ale dá
za to omnoho viac…“
Arabská legenda z 11. storočia hovorí,
ako kráľ putoval púšťou a prevážal veľký
poklad. Cesta bola dlhá a dlhý úsek cesty bol iba piesok a prach. Všetci sa túžili
dostať do oázy, kde by sa mohli občerstviť a prespať, lebo sa už zvečerievalo.
Ale jedna z kráľových tiav sa v piesku
preborila, spadla a vysypala svoj náklad.
Kráľove diamanty. Keďže kráľ chcel dôjsť
do oázy ešte za svetla, povedal svojim
sluhom, že kto chce, môže si diamanty
pozbierať a budú jeho.
A skutočne, sluhovia ostali pri rozsypaných diamantoch. Až o chvíľu kráľ začul za sebou ťažké kroky ťavy. Keď sa
obzrel, uvidel jedného zo svojich sluhov.
Prekvapený sa ho spýtal: „A ty si neostal zbierať diamanty? Veď si mohol zbohatnúť!“ Sluha mu odpovedal: „Pane, ty
si mi cennejší ako všetky diamanty.“
Aj nás Kristus volá: „Poďte ku mne
všetci…“ Preto neváhajme, pohnime sa,
vykročme už dnes! Boh je cennejší ako
všetky poklady sveta a oplatí sa za ním
kráčať so všetkou odvahou!
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

(SUBASKBX)

796 | od 14. do 17. hod. v Po, St, Pi: M. Petrigal 0944 322 157 | víkendy a sviatky fara: 056/672 27 73
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O ZNAMY
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
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T REBIŠOVE

† úmysel za zosnulých, ¤ úmysel za zdravie a Božie požehnanie

OMŠE V

Legenda:

S VÄTÉ

1. Na kostol venovali mladomanželia Širotníkovci 50 € a bohuznáma 50 €.
2. Ďakujeme 36 pútnikom, ktorí sa zúčastnili púte do Vysokej n. Uhom
pri príležitosti 1. výročia blahorečenia Anny Kolesárovej. Aj naďalej pozývame všetkých na pútnicke soboty
s bohatým programom, ktoré sú vo
Vysokej n. Uhom každú 3. sobotu
v mesiaci. Využívajme možnosť putovať
na toto miesto neďaleko od Trebišova,
aby sme načerpali milosti a posilnili sa
vo viere cez blahoslavenú Anku.
3. Okrem pútnických sobôt pán kapl.
Ján ponúka aj možnosť si dohodnúť
osobitnú púť do Vysokej n. Uhom
spojenú so sv. omšou, uctením relikvie a vlastným programom pre jednotlivé spoločenstvá pôsobiace v našej
farnosti (Modlitby otcov, modlitby matiek, ružencové bratstvo, mládež, seniori, rodiny, spoločenstvo MAM...).
4. Prvé výročie blahorečenia Alfonzy
Márie Eppingerovej oslávime 9. 9.
slávením Eucharistie o 18. hod. vo
farskom kostole. Slávenia v Štrasburgu sa zúčastnilo šesť členiek MAM,
tri rehoľné sestry a dekan.
5. Na budúcu nedeľu 15. 9. je zbierka
na Rádio LUMEN.
6. Pri príležitostí 50. výročia posvätenia
základného kameňa kostola Sedembolestnej Panny Márie v našom bývalom filiálnom kostole vo Vojčiciach (za
duchovného správcu ThDr. Jozefa Machalu 1. 9. 1969) bude v nedeľu 15. 9.
sláviť ďakovnú omšu pomocný biskup
Mons. Marek Forgáč.
7. Od 15. do 22. 9. bude v našom kostole vystavené súsošie pamätníka
nenarodeným deťom na modlitbovú
spomienku na nenarodené deti a ich
nešťastné matky.
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.

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.
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 na týchto sv. omšiach, aby sa zapojili do činnosti zboru. Od októbra 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.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU
MODLITBY NA SEPTEMBER
Všeobecný: Za všetkých, ktorí sa
zaoberajú spravodlivosťou, aby pracovali čestne a aby nespravodlivosť,
prítomná vo svete, nikdy nemala
posledné slovo.
Úmysel KBS: Aby sa na príhovor
Sedembolestnej Panny Márie uchovávala a rozmnožovala viera v našej
krajine aj vďaka kresťanskej výchove
našich detí v rodinách a školách.

SOBÁŠNE

OHLÁŠKY

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát
Maroš Hojdan a Veronika Piková
Ohlasujú sa prvý a druhýkrát
René Németh a Barbara Potengová
Milan Doložický a Nikola Kocanová
Viktor Bajusz a Xénia Durbáková
Ohlasujú sa tretíkrát
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.

