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Boh nám dáva silu

ÔSTNY ČAS, TOTO MILOSTIVÉ
obdobie, je ako „čas ticha,
ale prejsť do ticha nezname-

ná vždy vzdialiť sa od ľudí. Znamená
to tiež hľadať ich srdce bez použitia
slov.“ Jörg Zink

Starší muž sedel v aute na
parkovisku a pofajčieval. Z polootvo-
reného okienka slastne vyfukoval do
mrazivého večera cigaretový dym.
Jeho pozornosť upútali dvaja malí
rómski chlapci, ktorí zo zeme zbie-
rali porozhadzované ohorky z ciga-
riet. Trochu dlhšie si vložili od úst
a obzerali sa, kto by im pripálil. Muž
otvoril dvere na aute a zakýval im.
Z vrecka vytiahol zapaľovač a s ús-
mevom na tvári im pripálil. Chatrne
oblečení chlapci sa s vďakou po-
zerali na svojho dobrodinca.

Bývali vedľa seba na tom istom
poschodí. Spájal ich rovnaký osud.
Obidve boli vdovy a bezdetné. Tá
staršia bola odkázaná na pomoc
mladšej, ktorá jej nezištne a s lás-
kou pomáhala. Nečakala za to hmot-
nú odmenu, stačilo jej babkino po-
ďakovanie. Nikdy by si nebola po-
myslela, že ich rozdelí obyčajných 30
dekagramov. Toľko totiž chýbalo do
dvoch kíl jabĺk, ktoré jej pre ňu
nedovážila trhovkyňa. Babkinmu
zraku neušlo, že igelitová taška je
o čosi ľahšia, veď voľakedy pracovala
v obchode a jej kuchynská váha to
tiež dokazovala. „Bola by som ťa
z nich aj tak ponúkla, no vzala si si
sama. Ktovie, koľkokrát si to už
urobila.“ Ťažko sa tu bolo brániť
a vysvetľovať. Pravda nebola na tej
správnej strane. Babka si po čase

našla novú kamarátku. Ktovie, či to
vedia aj na trhu.

„Strechu máte hotovú, teraz už
nebude zatekať.“ Šikovný mladý maj-
ster dával na svoju prácu niekoľ-
koročnú záruku. Sám vo svojom
voľnom čase sa podujal, že je to jej
bývalý žiak. Ani ho už nemohla
poznať, veď tých žiakov mala neúre-
kom dosť. Až pri účtovaní jej došlo,
že ho predsa len pozná. Začali sa
dôvernejšie rozprávať. On jej hovoril
o svojej rodine, úspešných deťoch aj
o tom, ako sa mu v práci darí.
S trpkosťou v hlase si zaspomínal:
„Z teba nikdy nič nebude!“ „To sú
vaše slová, povedali ste mi ich raz
dávno pred celou triedou. Aj keď to
veľmi bolelo, pomohlo mi to. Teraz
mi stačí, že ste s mojou prácou spo-
kojná.“

Rad v lekárni sa predlžoval. Za-
čalo sa obdobie chrípky. Choroba,
ktorá nerobí výnimky, nevyberá si
vekové kategórie. Deti, dospelí,
všetko jedno. Staršia pani, ktorá dr-
žala v ruke niekoľko receptov, po-
maly pristupovala k pultu. Bola už
na rade. Vtom sa doširoka otvorili
dvere a do lekárne vošla mladá žena
tlačiac pred sebou kočík, z ktorého
sa ozýval veľký krik. Ako na pokyn
všetci ustúpili a ochotne jej ponúkli
miesto vpredu. Mladá mamička ne-
prajavila ani tú najmenšiu vďačnosť.
Vybrala lieky pre dieťa, ktoré ne-
prestávalo plakať. Jeho mamu to

však nevyrušo-
valo. Pobrala sa
k  v e d ľ a j š i e m u
pultu, kde si
spokojne preze-
rala kozmetické
prípravky.

           - km -

Vyzdvihnutie kríVyzdvihnutie kríVyzdvihnutie kríVyzdvihnutie kríVyzdvihnutie krízzzzz¡¡¡¡¡aaaaa
Jedným z nezabudnuteľných príbe-

hov o putovaní Izraelitov na púšti je prí-
beh o jedovatých hadoch. Tieto nebez-
pečné plazy boli odpoveďou na ich ne-
spokojnosť a ich uštipnutie spôsobilo
mnohým smrť. Ľudia volali k Bohu o po-
moc a Jahve im odpovedal prostred-
níctvom Mojžiša, ktorému kázal zhotoviť
medeného hada a zavesiť ho na žrď tak,
aby ho mohli všetci vidieť. A keď nie-
koho hady uhryzli a on sa pozrel na me-
deného hada, ostal nažive (Nm 21, 6 –
9).Len si predstavte tento obraz. Ľudia
museli byť na smrť vydesení a Boh bol
ich jedinou nádejou.

O pár storočí neskôr Ježiš pripome-
nul tento príbeh o Izraelitoch Nikodé-
movi: „A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti
hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn
človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom
večný život“ (Jn 3, 14 – 15). Ako bol vtedy
medený had jedinou záchranou pre Izra-
elitov, tak je Ježiš našou. Bez neho by
sme zomreli. Nás všetkých zasiahla ná-
kaza hriechu a keby nás Boh neuzdravil,
tiež by sme boli odsúdení na smrť. Ten-
to jed môže byť silný, avšak stráca
účinnosť, keď s vierou pozrieme na kríž.

Pôstne obdobie je zvlášť milostivý
čas, ktorý nás vyzýva pozerať sa na kríž
a žiť. Vyzýva nás, aby sme zintenzívnili
svoju modlitbu, pôst a dobročinnosť. Tý-
mito troma spôsobmi, ktoré nám môžu

pomôcť upriamiť sa na Ježiša, získava-
me schopnosť zakúsiť silu jeho kríža pri
našom očisťovaní a oslobodení od hrie-
chu.

Celá táto úvaha o moci kríža pripo-
mína žiaka, ktorý mával ťažkosti s uče-
ním. Chcel byť úspešný, ale veľmi ľahko
sa dal ovplyvniť svojimi priateľmi k za-
nedbávaniu povinností. Radšej sa veno-
val zábave. Potom stretol dievča svojich
snov a zamiloval sa. Bola vynikajúcou
študentkou a mala naňho dobrý vplyv.
Zmenil svoje študijné návyky, zlepšil si
známky a zmenil pohľad na život. Toto
dievča, teraz už jeho manželka, bolo ako
perla obrovskej ceny. Tento muž ju
našiel, prijal a urobil všetko preto, aby s
ňou mohol žiť.

Ppríbeh nám pomôže pochopiť, aký
vplyv môže mať Ježišov kríž na náš
život. Čím viac času prežijeme s Ježi-
šom, tým väčšmi bude rásť naša
schopnosť – túžba vzdať sa vecí, ktoré
nám bránia ísť Božou cestou. A čo viac,
budeme zakúšať Božie milosrdenstvo,
ktoré prúdi z kríža a pomáha nám oslo-
bodiť sa od toho, čo sa nám predtým
zdalo nemožné. Všetko toto
dosiahneme, keď objavíme, aký je Ježiš
príťažlivý.

Nech sa všetci v tomto období
deňne pozeráme na Ježiša a zakúšame
jeho uzdravujúcu a premieňajúcu moc!

  - Slovo medzi nami - (upravené)

zmenit' z¡ivot.



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 18.00 18.00 18.00 7.30 10.30

Vojčice, charita 15.30 9.00
Zempl. Hradište 18.00 10.30

Nový Ruskov 18.00 10.30

Rómska osada 16.00

nemocnica 16.00 16.00 16.00 16.00
ústav 11.00 11.00 11.00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Dan 9,4b-10; Ž 79; Lk 6,36-38 6.30

11.30 † Šefen, Johana

18.00 ¤ Ján

6.30
Iz 1,10.16-20; Ž 50; Mt 23,1-12 11.30 † Július

Ukáž nám, Pane, cestu spásy. 18.00 † Ján

Sv. Perpetuy a Felicity, mč. 6.30
Jer 18,18-20; Ž 31; Mt 20,17-28 11.30 ¤ Tomáš

Zachráň ma, Pane, vo svojom milosrdenstve. 18.00 ¤ Jozef s rod.

Sv. Jána z Boha, rh. 6.30
Jer 17,5-10; Ž 1; Lk 16,19-31 11.30 † Ján

Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. 18.00 † Ján

Sv. Františky Rímskej, rh. 6.30
Gen 37,3-4.12-13a.17b-28;Ž 105; Mt 21,33-43.45-46 11.30 ¤ Peter, Veronika

17.15 krížová cesta

Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. 18.00
Mich 7,14-15.18-20; Ž 103; Lk 15,1-3.11-32 6.30 † Oľga

Milostivý a milosrdný je Pán. 18.00 ¤ Mária, Anna, Branislav

7.30 † Magdaléna

9.00

10.30
16.45 krížová cesta

17.30 † Štefan, Mária, Štefan
Ex 3,1-8a.13-15; Ž 103; 1 Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9

3. nedeľa v pôstnom období

Pi          
9. 3.
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Ne       
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St         
7. 3.

Pane, nezaobchádzaj s nami podľa našich 

hriechov.
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OZNAMY
1. Bohuznáma venovala  na farské a

kostolné potreby 1000 Sk a na
charitný dom 500 Sk.

2. Na 3. pôstnu nedeľu, tj. o týždeň,
bude zbierka na farskú budovu vo
Vojčiciach.

3. Zbierka na  charitu bola vo  výške
16.320,- Sk. Pán  Boh  zaplať.

4. Aj v tomto roku  sa bude  konať
celopôstna zbierka  pre chudob-
ných  našej farnosti „VEĽKO-
NOČNÝ DAR“. Vzadu  pri dverách
na stolíku je  železná  poklad-
nička. Ďakujeme za Vaše dary.

5. Milí veriaci, chcem  vás láskavo
poprosiť, aby ste aj v tomto roku
venovali  2% svojich  daní  náš-
mu združeniu „SVETLO ŽIVOTA“.
Svojou pomocou podporíte dobré
dielo našej farnosti. Veď v bu-
dúcom zariadení si môžete nájsť
prácu aj vy, čo ste teraz  neza-
mestnaní.  (dekan )

6. Úmysel modlitby na február:
Obety a seba zápory v tomto me-
siaci budeme prinášať za bratov
a sestry z našich filiálok Zem-
plínske Hradište a Ruskov.

7. V sakristii  kostola  si  môžete
zakúpiť knižočku  nášho dekana
„VEČNÝ  ŽIVOT“. Cena 50 Sk.

8. V stredu 7. 3. pozývame členky
RB na obnovu, ktorá sa usku-
toční v rím.kat. kostole v Sečov-
ciach o 9.00 hod.

9. V nedeľu večer pozývame na
pôstne kázne. V rámci prípravy
na Veľkú noc, prídu kňazi z iných
farností.

10.V tomto týždni oslávi p. kaplán
Juraj narodeniny. Za redakciu
Svetla Kríža mu týmto blaho-
želáme a prosíme vás o modlitby.

11.Naša farnosť v posledný víkend
mesiaca apríl (28.–30.4.2007), or-
ganizuje „CELOSLOVENSKÉ VE-
ČERADLO“. V praxi to znamená,
že tu príde mnoho  ľudí  a kňazov
z celého Slovenska. Chcem vás

11.3.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie B. Lešová J. Karniš E. Capová

žalm M. Borošová

2. čítanie T. Tink deti A. Potocká M. Žiaranová

prosby P. Urban M. Vargová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

všetkých poprosiť o pomoc pri or-
ganizácii tohto významného podu-
jatia. Na 1.mieste  prosíme  tých,
ktorí by chceli ubytovať vo
svojom dome, byte hostí -  na-
hláste sa v sakristii kostola. Po-
tom prijímeme aj finančné dary.
Už teraz prosím o modlitby za ús-
pešný priebeh tejto duchovnej
akcie vďaka ktorej, tak ako pri
akcii Oheň v októbri, sa naše
mesto opäť  zviditeľní.

12.Bratia a sestry! Pomoc pre
farnosť (nielen fara v Trebišove)
a naše aktivity môže mať aj
materiálny rozmer. Ako to máte
chápať? Možno aj takto: Uvažu-
jete o výmene svojej kuchynskej
linky? Darujte starú. Nám sa zíde
(môžeme ju použiť napríklad na
našej fare, kde sa nám v dolnej
spoločnej  kuchyni rozpadá linka).
Potrebujeme napr. aj: obrusy, prí-
bory, poháre, polievkové súpravy,
tanierové súpravy, kompótové
mištičky, misy, tácne, vázy,
stoličky, atď. čo sa týka výbavy
kuchyne. Informácie nájdete na
fare.

13.Členovia eRka sa pripájajú k pre-
došlej prosbe. Ked sa konajú
akcie pre deti, vždy kupujeme
plastový riad.

KRIŽOVÁ CESTA - PÔST  2007
TREBIŠOV - čas: 16.45 hod.

3.pôstna nedeľa:
Krížová cesta detí; zodpovedný:
K.Kapitánová, F. Ďuristová, kaplán  M.
STANKO

VOJČICE  -  čas:15.00 hod.
3.pôstna nedeľa:

Krížová cesta mládeže; zodpovedný
kap. J. SITARČÍK

V sobotu 24.2. 2007 svia-
tosť krstu prijal Daniel Kollár.
Vítame ho v našom spoločen-
stve. Nech je rodičom na radosť a
svetu na osoh.
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