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Resp.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.
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„Ukážeš mi cestu života. U teba
je plnosť radosti, po tvojej pravici
večná slasť.“                   Ž 16,11

ZMYSEL ŽIVOTA
TÁZKA ZMYSLU ŽIVOTA SA
dotýka každého človeka. Aj keď
niektorí ľudia si myslia, že

touto otázkou sa nemusia zaoberať, že
to spadá do kompetencie filozofov, že im
k šťastiu stačí, keď sú hmotne zabez-
pečení. Ale skutočnosť je trocha iná.
So zmyslom života súvisí celá rada otá-
zok, ktoré si kladieme všetci. Už niekoľ-
ko tisíc rokov si človek kladie otázku:
„Prečo som sa narodil, keď musím zo-
mrieť?“ Ale aj ďalšie: Kto je človek? Od-
kiaľ kráča a kam ide. V čo môže dúfať?
Má vôbec život človeka nejaký zmysel?

Ak človek nechce upadnúť do bez-
nádeje, musí mať nejaký zmysel života,
teda niečo, pre čo sa oplatí žiť. Ak člo-
vek nemá správny zmysel života, ak ho
nachádza iba a výlučne v niečom čo mô-
že ľahko stratiť, potom môže dôjsť k to-
mu, že takýto život stráca zmysel. Ak
niekomu zomrie niekto blízky, jeho vnú-
torné ja  mu hovorí, že to bol ten čo mu
na ňom skutočne záležalo, tak prečo
vlastne žiť.? Často zmysel života strá-
cajú aj ľudia, ktorí trpia nevyliečiteľnými
chorobami alebo sú zdravotne posti-
hnutí. Na druhej strane  sú aj takí, kto-
rí aj napriek uvedeným stratám či posti-
hnutiam chcú bojovať a žiť naďalej.

Aký je teda zmysel života? Kto má
pravdu? Tí čo ho vidia v luxusných vi-
lách, chatách, autách alebo tí čo ho
vidia v rodine, v práci v priateľoch
a pod.? A sú tí, čo takto vidia zmysel
svojho života šťastní?  Povedia na konci
svojho života, že to stálo zato? V čo teda
môžeme a máme veriť a dúfať?  Ako je
to s nami? Nežijeme len so dňa na deň?
Aký by mal byť zmysel nášho života?

Alebo čo mám robiť, aby mal môj život
zmysel?

Benedikt XVI. na štadióne v Sao
Paulo mládeži povedal: „Keď chcete
nájsť zmysel života, buďte veľkodušní.“
Ako teda nepremárniť svoj život? „Ne-
premárnite svoju mladosť! Nesnažte sa
z nej uniknúť. Prežívajte ju intenzívne.
Zasväťte ju vysokým ideálom viery a
ľudskej solidarity.“

Pápež do tohto kontextu postavil
otázku mladého muža z evanjelia: Čo
dobré mám robiť, aby som mal večný
život? „Má to niečo do činenia so
životom,“ konštatoval Benedikt XVI. „So
životom, ktorý – vo všetkých vás – pre-
kypuje krásou. Čo sa od vás očakáva s
ním urobiť? Ako ho môžete žiť naplno?
„Znova vidíme, že už v samotnej formu-
lácii otázky ono‚ tu a teraz nestačí;
inými slovami, nemôžeme vtesnať svoj
život do hraníc priestoru a času, ako-
koľvek by sme sa ich pokúsili rozšíriť.
Život ich presahuje. Ešte ináč: chceme
žiť, nie zomrieť. Cítime niečo, čo nám
hovorí, že život je večný a že sa musíme
usilovať dosiahnuť ho. Stručne pove-
dané, leží v našich rukách a je v istom
zmysle závislý od nášho vlastného
rozhodnutia.“

Ide teda o zmysel života. A ten sa
netýka iba budúcnosti, iba toho, čo
bude po smrti. Benedikt XVI. zdôraznil
ono „tu“ a „teraz“. A položil otázku: Čo
mám robiť, aby mal môj život zmysel?
Ako musím žiť, aby som zožal plné
plody života? A ešte ináč: čo musím
robiť, aby som svoj život nepremárnil?
Pápežova odpoveď znela: „Iba Ježiš nám
môže dať odpoveď, lebo iba on nám
môže zaručiť večný život. Iba on nám
preto môže ukázať zmysel svojho daru
života a darovať nám jeho plnosť.“ Aký
je môj názor na svet a zmysel môjho
života? - bl -

EZDÁ SA VÁM POZORUHODNÉ,
že také veľké a dôležité dielo, akým
vykúpenie bezpochyby je, uvádza

Boh prostredníctvom dvoch matiek a ich
bábätiek? A to dokonca ešte pred ich naro-
dením!

že najskôr príde Alžbeta navštíviť ju, ale
sama sa ponáhľa, aby jej mohla pomôcť.

Napriek tomu, že stretnutie Márie
s Alžbetou je jedinečné a neopakovateľné,
niečo z neho máme prežívať všetci. Ako
pokrstení veriaci sme vyzvaní prinášať
Krista ľuďom. Keď naplno a správne
pochopíme veľkosť a zodpovednosť svojho
poslania, tak sa určite budeme radovať
a s bázňou prijímať každého brata a sestru
v Kristovi. A aj neveriaci si zaslúžia
rovnakú, ak nie väčšiu úctu a záujem, lebo
aj oni sú stvorení na Boží obraz a môžu byť
naplnení Duchom Svätým. Ak si Boh tak
vysoko váži a cení ľudskú bytosť, my, ľudia
by sme si im mali preukazovať rovnakú
úctu a česť!

Ježiš bol ešte iba v matkinom lone a už
skrze neho pôsobil Boží život. Každý z nás,
či je mladý alebo starý, silný alebo slabý, je
stvorený na Boží obraz a má byť príbytkom
samotného Boha. A teraz pozorne počú-
vajme – môžeme túžiť po Božej prítomnosti
a zároveň ju ignorovať v blížnych okolo
nás? Pane Ježišu, tak ako si otvoril Alžbete
duchovný zrak v Máriinej prítomnosti, tak
otvor duchovný zrak aj mne. Prosím,

pomôž mi vní-
mať každého
č l o v e k a
s úctou ako
Boží obraz
a chrám Du-
cha Svätého.

             -www.redemptoristi.sk-

„... a pozdravila
Alžbetu.“  (Lk 1,39-56)

Mária v požehnanom stave s Ježiškom
prichádza k príbuznej Alžbete, ktorá je tiež
v požehnanom stave – očakáva narodenie
Jána Krstiteľa. Alžbeta i dieťa v jej lone sú
naplnení Duchom Svätým hneď, ako
začujú Máriin pozdrav a spoznávajú v nej
Matku svojho Pána. Táto krátka, avšak
veľmi pôsobivá scéna jasne ukazuje ne-
zadržateľnú moc a túžbu Božej lásky, ktorá
sa už nevie dočkať svojho pôsobenia. Aký
zaujímavý predobraz už osláveného a zmŕ-
tvychvstalého Krista, ktorý nadovšetko túži
zoslať nám Ducha Svätého.

Panna Mária prežíva veľkú radosť, keď
vidí, ako Alžbeta a Zachariáš nadšene
a v pokore prijímajú všetko, čo Boh robí
v ich živote. V Alžbete nachádza Mária
blízku bytosť, osobu, s ktorou sa môže
podeliť o svoju veľkú radosť, ba až
o posvätnú bázeň z toho, aké veľké veci
urobil Pán v jej živote. Alžbeta by mohla
právom žiarliť na zvýhodnené postavenie
svojej mladšej príbuznej, avšak ona sa
úprimne raduje s Máriou a ochotne prijíma
svoju podpornú, pomocnú úlohu v diele
spásy. Na druhej strane Mária neočakáva,



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 19.00 9.00 19.00 7.00 8.00

Vojčice, charita 15.00 17.00
Zempl. Hradište 18.00 8.00 8.00

Nový Ruskov 18.00 8.00 7.30

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

Návšteva Panny Mária 6.30
Rím 12,9-16b; Ž Iz 12,2-6; Lk 1,39-56   Plesajme 11.30 † Mária, Juraj, Ivan

 a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý Boh. 18.00 ¤ Mária, Alena s rod.

Sv. Tomáša, ap. 6.30
Ef 2,19-22; Ž 117,1-2; Jn 20,24-29 11.30 † Andrej, rod. Gajdošova

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 18.00 † Ľudovít, Mária

Sv. Alžbety Portugalskej 6.30

Gn 21,5.8-20; Ž 34,7-13; Mt 8,28-34 11.30
† Štefan, Mikuláš, 

Marta, Mária

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslišal. 18.00 ¤ Marián, Jarmila

Sv. CYRILA A METODA 7.30 ¤ Ján, Anna

Sir 44,1.4-7.11-15; Ž 117,1-2; 9.00 ¤ Anton, Bernardeta

Ef 4,1-7.11-13; Mt 28,16-20 10.30 ¤ rod. Obrinova

Oslavujme Pána, leboje dobrý. 18.00 † Jozef, Anna

Sv. Márie Goretti, pn.mč. 6.30
Gn 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Ž 106,1-5; Mt 9,9-13 11.30 ¤ za členov BSJ

Oslavujme Pána, leboje dobrý. 18.00
Sv. Antona M árie Zaccariu, kň.

Gn 27,1-5.15-29; Ž 135,1-6; Mt 9,14-17 6.30 ¤ za členov RB

Chváľte Pána, lebo dobrý. 18.00 ¤ Ingeborg, Anna

7.00 † Ladislav

9.00

10.30
Iz 66,10-14c; Ž 66,1-20; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20 17.30 vešpery

18.00 † Viera
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8.7.2007 7.00 9.00 10.30 18.00
1. čítanie B. Lešová D. Biž J Demčák E. Capová

žalm J. Babejová

2. čítanie T. Tink M. Bižová J. Hudáček M. Žiaranová

prosby P. Urban N. Tomková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

V sobotu 23.6.2007 sviatosť
krstu prijali Agnesa a Nikola
Kováčové. Vítame ho v našom
spoločenstve. Nech je rodičom na radosť
a svetu na osoh.

1. Bohuznámi venovali 1000 Sk a 3000
Sk na kostolné potreby. Srdečné Pán
Boh zaplať!

2. Prosíme p. katechétky, aby si vyzdvihli
rozpis pisateľov úvodníkov na ďalšie
obdobie.

3. Stále môžete reagovať na výzvu „Kostol
na severe“. Vaše písomné návrhy
môžete vhodiť do priravenej škatule na
bočnom oltári.

4. Prosíme birmovancov, ktorí si objednali
DVD, nech sa hlásia v sakristii.

5. Na stolíku s časopismi pri bočnom oltá-
ri sú pripravené lístky s vybranými
príkladmi výslovnosti v latinskom jazy-
ku (pre potreby slávenia sv. omší v la-
tinskom jazyku).

6. Spovedanie pred prvým piatokom:
Vojčice - v pondelok od 18.00
Hradište a Ruskov - od 17.30 (po skon-
čení bude sv. omša)
Chorých budeme spovedať v piatok
6.7.2007

7. Zbierka na farský charitný dom, ktorý
sa buduje na Paričove, bude v nedeľu
15.7.2007.

8. Začiatkom júla oslávi narodeniny náš
pán kaplán Marcel. Pri tejto príležitosti
želáme veľa Božích milostí v jeho pasto-
račnej službe. Za veriacich našej
farnosti redakcia Svetlo kríža.

9. V týchto dňoch oslavuje duchovný otec
Štefan Šanta 35 rokov od kňazskej
vysviacky. V nedeľu 8.7. o 10.30 bude
v našom kostole sláviť jubilejnú sv.
omšu. Srdečne pozývame.

10.V tomto období došlo v našej farnosti k
výmene kaplánov. Pán kaplán Juraj
odchádza do farnosti Strážske.

11.Vítame v našej farnosti nového kaplá-
na Dp. Jozefa Kandráča, ktorý na
základe dekrétu otca arcibiskupa,
okrem povinností v našej farnosti,
bude mať na starosti aj pastoračnú
službu pre slovenksých veriacich vo
farnosti Streda nad Bodrogom.

12.Vo Vojčiciach dňa 15.7. bude zbierka
na pokračujúcu výstavbu farskej bu-
dovy.

13.Vo štvrtok 5.7. je cirkevný i štátny
sviatok - sv. omše budú ako v nedeľu.

14.V letných mesiacoch júl a august budú
nedeľné sv. omše ráno o 7.30 pre-
sunuté na 7.00 hod.

ZZZZZOOOOO     zzzzzIVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
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15.Prvý termín detského letného tábora
Škriatok je plne obsadený. Prihlásiť sa
ešte môžete na augustový termín.

Občas naše modlitbové stretko
prejde do hlbokej meditácie.


