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Nedeľa, 20. februára 2000
7. nedeľa v období cez rok

Číslo 8 III. ročník

Resp.: Uzdrav ma, Pane, zhrešil som proti tebe.

Jubilejný rok

Boha za spoločníka, ktorý im na
všetko naletí.

Pravdaže, každý má svoj názor.
V rámci tak často proklamovanej de-
mokracie si každý môže vytvoriť
„boha“ podľa svojich predstáv a je to
každého osobná vec. Lenže čo má
takýto „boh“ spoločné s tým Bohom,
ktorý poslal svojho Syna, aby neza-
hynul nik, kto v neho verí, ale aby
mal večný život?

Nikdy nebudem veriť v Boha len
trestajúceho a čakajúceho na to,
kedy niečo pokazím. Nikdy nebudem
veriť v Boha, ktorý sa nečinne pozerá
na utrpenie, a ktorý nemá o človeka
záujem. Nikdy ne-
budem veriť v Bo-
ha, ktorého si mô-
žem vytvoriť podľa
vlastných predstáv.
Môj Boh je ten iný
Boh, ktorý odpúšťa.
Môj Boh je ten iný
Boh, ktorý tak
miloval svet, že
poslal svojho Syna,
aby nik nezahy-
nul…

Hoci sme sa už ako
školáci učili, že Boh je
len jeden, predsa to

v skutočnosti vyzerá tak,
akoby sme mali mnoho
„bohov“. Lebo každý si

živí a pestuje toho svojho
„boha“, alebo presnejšie

– svoju predstavu
o Bohu.

Marek Forgáč, kaplán

N IEKTORÍ POVAŽUJÚ
Boha za takého, ktorý
vie len trestať a čaká

iba na to, kedy urobíme chybu, aby
nás mohol pokarhať. Iní si myslia,
že Bohu je všetko jedno a nemá
o nás záujem. Sú aj takí, ktorí sú
presvedčení, že Boh sa s potešením
pozerá na neprávosť a ukrutnosť
tohto sveta. Ďalší zasa považujú
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„Občania sa majú, pokiaľ je to možné, aktívne zúčastňovať
na verejnom živote. Spôsoby tejto účasti môžu byť v rozlič-
ných krajinách a kultúrach rozdielne.“

Katechizmus Katolíckej cirkvi, čl. 1915

ANGAZ¡OVANOST¡
KREST¡ ANA

T ÉMA ANGAŽOVANOSTI kres-
ťana je veľmi citlivou oblasťou.
Pod vplyvom minulosti, keď

„činnosť“ kresťana bola vymedzená
múrmi kostola počas nedeľnej sv. omše,
si často mnohí naši bratia a sestry
zľahčujú svoje postoje a vyhýbajú sa
poslaniu kresťana na tomto svete. Ak-
tívne zapájanie sa kresťanov do aktivít
napomáhajúcich presadzovanie dobra,
kresťanskej viery a spravodlivosti nie je
ešte samozrejmosťou. Podľa Katechizmu
Katolíckej cirkvi účasť všetkých na us-
kutočňovaní spoločného dobra zahŕňa
ako každá etická povinnosť neprestajné
obnovovanie, obrátenie členov spoloč-
nosti. Táto účasť sa uskutočňuje hlavne
tým, že sa človek angažuje v oblastiach,
za ktoré preberá osobnú zodpovednosť.
Účasť sa začína výchovou a kultúrou.
Podľa pastoračnej konštitúcie II. Vati-
kánskeho koncilu „Právom môžeme pred-
pokladať, že budúcnosť ľudstva je v rukách
tých, čo sú schopní odovzdať budúcim ge-
neráciám dôvody pre život a nádej.“

Práve v tejto oblasti sa nám ponúka
možnosť splniť si svoju kresťanskú po-
vinnosť. Od 1. 1. 2000 je účinný zákon
č. 301/1999 Z. z., ktorým sa mení a do-
pĺňa zákon č. 542/1990 Zb. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov. Školskú
samosprávu podľa § 7 tohto zákona vy-
konávajú rada školy (školského zaria-
denia), okresná a krajská školská rada.

Tieto rady sú iniciatívne a poradné
samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú
a presadzujú záujmy miestnej samo-
správy, záujmy rodičov a pedagógov
v oblasti výchovy a vzdelávania. Po-
sudzujú činnosť škôl a školských zaria-
dení z pohľadu školskej problematiky
a z hľadiska ich poslania ako vzdeláva-
cích ustanovizní. Plnia funkciu verejnej
kontroly práce vedúcich zamestnancov

škôl, školských zariadení, krajských
úradov, okresných úradov a ďalších or-
gánov a ustanovizní, ktoré sa podieľajú
na utváraní podmienok pre výchovu
a vzdelávanie v danom území.
Rada školy:
a) navrhuje na základe výberového ko-

nania kandidáta na vymenovanie
riaditeľa školy alebo riaditeľa škol-
ského zariadenia; ak ide o súkromnú
školu a súkromné školské zariadenie
alebo o cirkevnú školu a cirkevné
školské zariadenie, vyjadruje sa ku
kandidátom na vymenovanie za ria-
diteľov týchto škôl a školských zaria-
dení;

b) navrhuje odvolanie alebo sa vyjadruje
k návrhu na odvolanie riaditeľa
školy a riaditeľa školského zariade-
nia; ak ide o súkromnú školu a súk-
romné školské zariadenie alebo o cir-
kevnú školu a cirkevné školské za-
riadenie, vyjadruje sa k návrhu na
odvolanie riaditeľov týchto škôl
a školských zariadení;

c) vyjadruje sa ku koncepčným záme-
rom rozvoja školy alebo školského
zariadenia.
Členmi orgánov školskej samosprávy

sú zvolení zástupcovia pedagogických
zamestnancov a ostatných zamestnan-
cov školy, zvolení zástupcovia rodičov,
delegovaní zástupcovia obecného zastu-
piteľstva a zástupcovia ďalších orgánov
a organizácií, ktoré sa podieľajú na vý-
chove a vzdelávaní vrátane odborovej
organizácie zamestnancov.

Preto, ak chceme, aby naša mládež
bola vychovávaná v kresťanskom duchu,
aby sa nám na školy nevrátil ateizmus,
je našou kresťanskou povinnosťou sa
naplno angažovať v tomto smere a tým,
ktorí sa zdráhajú, podať pomocnú ruku,
povzbudiť ich, aby cítili, že za nimi stojí
kresťanské spoločenstvo. – bl –



7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. Ľ. Bajus H. Magurová D. Gajdošová M.Švagrovská J.Juhaščíková

2. A.Chovancová B. Šimková N. Tomková G. Karičková H. Andrejová

p. M. Ščerbej deti M. Sakáčová D. Kassay M. Jenčíková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 27. 2. 2000

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE

STOLEC (KATEDRA)
SVÄTÉHO PETRA APOŠTOLA

Tento sviatok sa nevzťahuje na nijaký
hmotný stolec, ale na hodnosť, funk-
ciu, ktorou sa stal sv. Peter hlavou
apoštolského zboru a hlavou Cirkvi.
Teda slovami „Petrov stolec“ (ca-
thedra Petri) sa označuje ustanovizeň
prvenstva a jednoty v Cirkvi.

Sviatok stolca sv. Petra sa slávil
v Cirkvi už v 4. storočí. Podľa tradície
to bol deň, v ktorom sa sv. Peter ujal
spravovania rímskeho biskupstva.
Peter, chudobný, nevzdelaný rybár,
ktorého Ježiš zavolal na brehu Gene-
zaretského jazera, stal sa jeho prvým
zástupcom na zemi.

V mene Krista začína víťaziť nad
pohanstvom, kraľovať ako „sluha slu-
hov Božích“ – pápež, vládnuť ako otec
kresťanskej rodiny, Cirkvi katolíckej,
pastier Kristových baránkov a ove-
čiek. Peter, ktorého Pán prorocky
nazval „Skalou – Kefas“, po svojom
obrátení stal sa naozaj Skalou lásky,
Skalou vernosti voči svojmu Majs-
trovi – Kristovi! Miloval a nasledoval
ho až po smrť na kríži!

Peter, ustanovený samým Kris-
tom, vystúpi ako Hlava už pri voľbe
Mateja. S pápežským prejavom vy-
stúpi prvý raz ako taký, ktorý má moc
„zhora“! Od Turíc začína svoje mi-
sijné cesty. Najprv v Antiochii. Odtiaľ
sa poberie do strediska vtedajšej
kultúry – do Ríma. On rybár, poznáva
tu skazený svet pohanov. Strom Kríža
zasadí tu! Tu, kde vládol Satan, musí
vládnuť Kristus! Strom kríža vypučí.
Kresťanstvo dostane silu z krvi mu-
čeníkov. Rím s Petrom stáva sa ka-
tedrou – učiteľkou národov!

Pôvodne sa v tento deň slávilo na-
stolenie sv. Petra len v Antiochii, kde
sa prvý raz pomenovali vyznavači
Krista „kresťania“. Neskôr to svätá
Cirkev spojila s jeho nastolením v Rí-
me. Toto trvá dosiaľ.         – rm –

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi, So  o 16.00
Ústav Ut, Št o 15.30 a Ne o 10.30

Kancelária farského úradu
 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30

Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
21. 2.

Sv. Petra Damianiho, biskupa,
učiteľa Cirkvi Trebišov

6.45
11.30

r. Rozhodnutia Pánove sú správne,
potešujú srdce.

16.30 náuka pre deti

Vojčice 18.00

Ut
22. 2.

Katedra sv. Petra, apoštola
Trebišov

6.45

r. Pán je môj pastier, nič mi
nechýba.

11.30
16.30 náuka pre deti

Vojčice 18.00

St
23. 2.

Sv. Polykarpa, biskupa,
mučeníka Trebišov

6.45
11.30

r. Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.

16.30 náuka pre deti +
biblické stretnutie

Vojčice 18.00

Št
24. 2.

r. Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Trebišov

6.45

11.30 kňaz.rekolekcie
+ zač. adorácie

18.00 záver adorácie

Vojčice 18.00 ‚stretko‘ mladých

Pi
25. 2. r. Milostivý a milosrdný je Pán.

Trebišov
6.45

11.30
18.00 ‚stretko‘ mladých

Vojčice 18.00

So
26. 2.

r. Moja modlitba nech sa vznáša
k tebe ako kadidlo.

Trebišov
6.45

18.00
Vojčice 6.45

Ne
27. 2. 8. nedeľa v období cez rok

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30 sviatosť krstu

15.00 pobožnosť

18.00

Vojčice
9.00

14.00 pobožnosť

ZZZZZOOOOO     ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V nedeľu, 13. 2., prijali svia-
tosť krstu Karina Ružbarská,
Samuel Jankopál a Ľubomír

Králik. Vítame ich v našom spoločen-
stve. Nech sú rodičom na radosť
a svetu na osoh.

1. Stretnutie kresťanských dôchod-
cov bude 22. 2. (utorok) o 10.00
hod. v orlovni.

2. Vo štvrtok, 24. 2., budú kňazské
rekolekcie dekanátu. Spoločná
sv. omša s otcom arcibiskupom
bude o 11.30 hod.

3. V nedeľu, 27. 2., o 15.00 hod. po
pobožnosti bude stretnutie hor-
liteľov sv. ruženca dekanátu.

4. V marci, od 11. do 19., sa v našej
farnosti uskutočnia Misie v Jubi-
lejnom roku. Program budeme
priebežne uverejňovať v našom
farskom časopise.

POÏAKOVANIE
V sobotu, 12. 2., sa v našej farnosti
uskutočnil 1. farský fašiangový ples.
Ďakujeme všetkým
účastníkom, ktorí pri-
speli k vytvoreniu ro-
dinnej atmosféry. Ve-
ríme, že sa takto
stretneme aj na bu-
dúci rok.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


