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Resp.: Budem ťa, Pane oslavovať, že si ma vyslobodil.
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Milí veriaci  našej farnosti!

S BOŽOU POMOCOU sme urobili
v našej farnosti niekoľko výz-

namných diel. Pravdaže v duchovnej
oblasti dominuje v poslednom čase
konsekrácia kostola v Trebišove, ako
aj konsekrácia kostola na filiálke
v Zemplínskom Hradišti. Tieto du-
chovné slávnosti sú však spojené so
stavebnou činnosťou, na ktorú ste
v značnej miere prispeli aj vy. Pre
lepšie „spomínanie“, čo sme už v na-
šom kostole a na fare urobili, si pri-
pomeňme tieto najvýznamnejšie in-
vestície:
– úprava pivničných priestorov, pre

mladých (sú využívané na stret-
nutia s mládežou, deťmi, na kon-
certy, stretnutia s obyvateľmi
mesta);

– úprava prízemia, kancelária (fars-
ká, dekanská), rekolekčná miest-
nosť, kuchyňa, knižnica;

– vytvorenie sociálnych zariadení
v zadnej časti fary;

– úprava orlovne (dlažba, spovedeľ-
nice, nové stoličky, nový televízor);

– výmena všetkých okien na fare a
v kostole;

– ústredné kúrenie v orlovni, sakri-
stii, v pivnici a na prízemí fary;

– zankrovanie stien a múrov fary
(aby sa nerozťahovali steny);

– úprava bytov kaplánov a dekana;
– úprava chodníka a vstupu do kos-

tola;
– úprava vstupu na chór, výmena

dverí a okien;
– výmena dverí na fare;
– osadenie prístreškov na kostole a

fare;
– osadenie brány na fare a plota pri

kostole;

VZKRIESIŤ MŔTVEHO určite nie je
každodenná záležitosť. No dneš-

né prvé čítanie i evanjelium práve o
takejto udalosti hovoria. Eliáš vzkrie-
sil syna ženy, ktorá
mu poskytla prístre-
šie vo svojom dome.
A Ježiš zas jedi-
ného syna vdovy.
Svedkovia reagovali
podobne: „Teraz
viem, že si muž Boží...“ (1
Kr 17, 24) a „Boh navštívil
svoj ľud “ (Lk 7, 16).

Sú aj dnes medzi nami
Boží ľudia? Ak v našom
okolí nikto nekriesi mŕt-
vych, možno by sme o tom
mohli aj pochybovať. No
nepodľahnime skepse. Bo-
ží ľudia medzi nami sú.
Možno nie sú takí viditeľ-
ní, nerobia také zázraky,
ale sú. Stačí sa lepšie
okolo seba poobzerať. Je v našom
farskom spoločenstve niekto, ku ko-
mu chodia ľudia po radu a povzbude-
nie? Niekto, ku komu sa idú vyžalo-
vať a vždy nájdu pochopenie? Niekto,
na koho sa obracajú, keď sa treba
starať o dlhodobo chorého, či starého
a nevládneho človeka? Niekto, pri
kom sa cítia pokojne, bezpečne, pri
kom duchovne rastú?

Ktosi povedal, že ak chceme byť
svätými, musíme sa stretávať so svä-
tými ľuďmi. Áno, životné okolnosti
nás nútia stretávať sa s mnohými

ľuďmi, i s takými,
ktorí sú ohrozením
pre náš duchovný
život. Také stretnu-
tia často vyplývajú
z nutnosti a ak pri
nich zistíme, že

ochabujeme, netreba ich
vyhľadávať, ani dlho s ta-
kými ľuďmi zotrvávať.
Určite však treba vyhľa-
dávať stretnutia s Božími
ľuďmi. Od nich sa totiž
učíme hľadieť na svet
Božími očami, od nich
naberáme chuť žiť ináč,
lepšie. A posilnení ta-
kýmto stretávaním sa
potom môžeme aj vedome
vybrať medzi „nebezpeč-

ných“ ľudí, aby sme im priniesli
radostnú zvesť o vykúpení, aby sme
sa pre nich my stali Božími ľuďmi.

Chceš byť Božím človekom? Tak si
starostlivo vyberaj priateľov a veľa
času prežívaj s tými, ktorí Božími
ľuďmi už sú. „Nesnaž sa súperiť
s hriešnikmi, ale skôr s tými, čo žijú
čnostne deň čo deň.“

www.redemptoristi.sk
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(1 Kr 17, 24)
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– dokončenie panelovej zátarasy
v časti od ihriska;

– oprava organu;
– osadenie oltára a ambóny v kos-

tole;
– výstavba kostola v Hradišti;
– výstavba fary vo Vojčiciach;
– práca na Charite v časti Paričov.

Všetko toto slúžilo a slúži k tomu,
aby sa náš kostol ozdravil a vyzeral
lepšie. Ale sami vidíte, že aj napriek
všetkým týmto aktivitám, za ktoré
chcem všetkým poďakovať, je ešte
veľa toho, čo je potrebné urobiť.

V kostole, sú to vitráže, okná.
Úprava jedného vitrážneho okna stojí
cca. 100 000 Sk. Ako to riešiť? Možno
by to bolo možné formou donátorov
(rodina, osoba, ktorá by jedno okno
zaplatila, by mala pri okne umiest-
nenú darovaciu tabuľku). Netreba sa
toho báť, v Cirkvi vždy boli donátori,
ktorí kostoly sponzorovali. Ďalej by
to chcelo nové koberce; možno už aj
vymaľovať. Veľmi zlým dojmom pô-
sobí fasáda kostola, fary, strechy…
Ach, koľko by to ešte chcelo urobiť.
Určite príde čas, aby sa aj do toho
niekto pustil a pokračoval v diele,
ktoré som začal.

A potom je tu ešte jedna dôležitá
otázka: Na severe máme pozemok,
ktorý ma slúžiť na výstavbu kostola a
pastoračného centra.

Zaujímal by ma váš názor: Treba
stavať alebo nie? Ak stavať, tak čo a
ako? Vaše písomné návrhy môžete
vhodiť do pripravenej škatule na
bočnom oltári. O ďalšom postupe vás
budeme včas informovať. Chystáme
verejnú diskusiu na túto tému.

dekan



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 19.00 19.00 7.00 9.00

Vojčice, charita 15.30
Zempl. Hradište 19.00 18.00 10.30

Nový Ruskov 19.00 8.00

Rómska osada 17.00

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

Sv. Barnabáša, ap. 6.30
Sk 11,21b-26; 13,1-3; Ž 98; Mt 10,7-13 11.30 † Michal, Anna

Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. 18.00 ¤ Peter

6.30
2 Kor 1,18-22; Ž 119; Mt 5,13-16 11.30 † Dušan

Vyjasni távr, Pane, nad svojím služobníkom. 18.00 † Helena, Andrej

Sv. Antona Paduánskeho, kň. uč. 6.30
2 Kor 3,4-11; Ž 99; Mt 5,17-19 11.30 ¤ víť.Nepoškv.Srdca PM

Len ty si svätý, Pane, Bože náš. 18.00 ¤ Rudolf s rodinou

6.30
2 Kor 3,15-4,1.3-6; Ž 85; Mt 5,20-26 11.30 † Mária, Ján, Anna

Pánova sláva bude prebývať v našej krajine. 18.00 ¤ Anna a Monika s rod.

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 6.30
Ez 34,11-16; Ž 23; Rim 5,5-11; Lk 15,3-7 11.30 † Milan,Michal,Jaroslav

Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 18.00

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 6.30 † Štefan

Iz 61,9-11; (Ž) 1 Sam 2,1-8; Lk 2,41-52

Srdce mi plesá v mojom Bohu. 18.00 ¤ Juraj

7.30 † Jozef, Ján

9.00

10.30
2 Sam 12,7-10.13; Ž 32; Gal 2,16.19-21; Lk 7,36-8,3 17.15 vešpery

18.00 ¤ Anton, Michal s rod.
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17.6.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie T. Tink J. Hudáček M. Žiaranová

žalm D. Telepčáková

2. čítanie P. Urban D. Biž N. Tomková E. Capová

prosby B. Lešová deti J. Demčák

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

V sobotu 2.6.2007 si sviatosť
manželstva vyslúžili: Štefan
Besler a Gabriela Majorošová,

Peter Tirpák a Janka Falatovičová,
Jozef Godál a Monika Sučová. Na
spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.

V sobotu 26.5.2007 sviatosť
krstu prijal Peter Anďal. Víta-
me ho v našom spoločenstve.
Nech je rodičom na radosť a svetu na
osoh.

1. Rodičia prvoprijímajúcich detí zo
skupiny  p. dekana venovali na
farské potreby 3000 Sk. Srdečné
Pán Boh zaplať!

2. Stretbutie kresťanských seniorov
bude v stredu 13.6.2007 o 15.00
hod. v MsKS.

3. Potrebujeme lektorov čítať na
nedeľnú sv. omšu o 9.00 hod. Pro-
síme záujemcov, aby sa prihlásili
v kancelárii alebo u p. J. Galgana.

4. Od 13. do 19.6. bude zbierka let-
ných šiat pre tých, ktorí to potre-
bujú. Veci, ktoré ostanú odovzdá-
me do Žakoviec. V mene detí  vám
ďakujeme.

5. Vojčice: Zbierka na výstavbu fary
bude o týždeň 17. júna.

  S  S  S  S  SOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Martin Jakub a Miroslava Majerčáková
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

1. Je v mori viac piesku alebo rýb?
2. Dcéra sa už bude vydávať, hoci

sme len štyrikrát oslavovali jej
narodeniny a žiadne sme nevyne-
chali – povedal tajuplne otec. Ako
je to možné?

3. Niektoré mesiace majú 31 dní,
koľko ich má 30 dní?

4. Na miske ležia dve jablká a dve
z nich odoberiete. Koľko jabĺk
máte?

5. Peter je za Martinom a v tej istej
chvíli je Martin za Petrom. Ako je
to možné?

6. Tri mačky zožerú za tri minúty tri
myši. Za koľko minút zožerie sto
mačiek sto myší?

7. Keď sa narodí malý černoško, má
čierne ruky, čierne telo, čierne
nohy, čiernu tvár... Akej farby má
zuby?

8. Väzeň odsúdený na smrť dostal
na výber: Ak jeho záverečná reč
pred popravou bude pravdivá, zas-
trelia ho. Ak bude nepravdivá, po-
tupne ho utopia. Na druhý deň
odsúdenec povedal jednu vetu, po
ktorej ho prepustili na slobodu.
Aká to bola veta?

9. Nájdite na svojom tele miesto,
ktorého sa môžete dotknúť dlaňou
pravej ruky, no nemôžete sa tohto
miesta dotknúť dlaňou ľavej ruky.

10.Položte knihu do miestnosti tak,
aby ju nikto nemohol prekročiť.

11.Na ktorú otázku nemôžeme nikdy
pravdivo kladne odpovedať?
(Kladná odpoveď je „áno“.)

HLAVOLAMY PRE DETI
1. Piesok je usadený na dne, v mori pláva-
jú ryby. – 2. Narodila sa 29. februára. – 3.
Všetky okrem februára. – 4. Dve, tie, ktoré
ste odobrali. – 5. Sú k sebe otočení chrb-
tom. – 6. Tiež za tri minúty. – 7. Nemá zu-
by. – 8. Väzeň povedal: „Som si istý, že ma
utopia.“ Ak by to bola pravda, museli by ho
zastreliť, ale tým by sa z toho stala lož. –
10. Do rohu miestnosti. – 11. Je to naprí-
klad na otázku „Spíš?“.
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