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Nedeľa, 1. apríla 2001
5. pôstna nedeľa

Číslo 14 IV. ročník

U

Resp.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.ČASTO JE TO TAK, že nemáme
na výber. Volíme si teda to,
čomu hovoríme menšie zlo. Ak

nám má kto poradiť, nuž dáme na jeho
slová, ale nie vždy to vyjde. Až v pos-
lednej chvíli si spomenieme, že sme
zabudli na Toho, kto nám radí s láskou,
kto nás ušetrí pred „dlhým prešľapo-
vaním na jednom mieste“, kto nám
pomôže znášať naše trápenia, zmier-
niť bolesti, strach, ktorý nás v po-
koji prijíma, vypočuje, ak Ho o
to s dôverou a s úprimnosťou
svojho srdca prosíme.

Pred niekoľkými rokmi
vyšla u nás kniha s náz-
vom: „Čo by robil Ježiš na
mojom mieste?“ Opisuje sa v nej
to, ako si v jednom mestečku
skupina veriacich zaumienila a
dala prísľub, že za určitý čas
zmení svoj život. Všetky dôležité
rozhodnutia, každé svoje konanie zverili
do Ježišových rúk. V meste sa konali
zázraky. Majiteľ továrne začal statočne
vyplácať mzdu svojim zamestnancom,
dodržiaval pracovný čas, staral sa o to,
aby si jeho robotníci mohli v nedeľu aj
cez sviatky oddýchnuť, nežiadal od nich
nadľudské výkony, častejšie a láskavo
sa s nimi rozprával, usiloval sa po-
chopiť ich ťažkosti.

Jeho zamestnanci si tiež pozvali do
svojej dielne Ježiša Krista, toho usilov-
ného robotníka z nazaretského dom-
čeka. Učili sa od neho pracovitosti
a trpezlivosti. Ani jeden z nich si nedo-
volil urobiť hocikedy „fajčiarsku prestáv-
ku“, len tak ledabolo odkrútiť pracovný
čas, bez príčiny hrešiť a nadávať, či
skôr odísť z práce. Všetci sa usilovali o
kvalitu.

Aj redaktori miestnych novín, bažiaci
po senzáciách, sa rozhodli aspoň na
krátku dobu dať cenzurovať svoje články
Ježišovi. Vážili všetky svoje slová, neu-
rážali, nevyrábali lacné a bezduché
články. Postavili sa na stranu spra-

vodlivosti.
Na podobnú cestu sa vydali aj

viaceré rodiny, ktoré mali prob-
lémy s výchovou svojich detí.

Začali si všímať, ako ich
ratolesti trávia voľný čas, čo
čítajú, ako sa vedia zabávať,

s kým sa priatelia, akí sú na
ulici, pri stretnutiach so svojimi
rovesníkmi aj staršími ľuďmi, či
im vedia pomôcť, či sú ohľadu-
plní. Aj keď to bolo ťažké a stálo
to veľa úsilia, vyšlo to. Vyšlo to

každému, kto prijal Ježiša Krista za
svojho radcu.

Čo by robil Ježiš, keby bol na našom
mieste? V každej našej pochybnosti nám
nik neukáže dobrú a správnu cestu tak,
ako táto otázka, ktorú si môžeme dávať
na začiatku všetkých dní nášho života.
Ona nám dodá chuti v mnohých ťaž-
kostiach a bude aj útechou v rozličných
našich rozhodnutiach.         – km –

Koľkokrát sa vo svojom
živote ocitneme pred
neriešiteľnými problémami,
ťažkými skúškami,
pokušeniami získať čosi
ľahším spôsobom.
Koľkokrát sa musíme rýchlo
a správne rozhodovať, vybrať
si to lepšie pre seba.

Aj keby okolnosti naznačovali
presný opak, budem pevne veriť,

že dobrotivá Božia prozreteľnosť sa
o mňa stará tak, ako keby okrem

mňa nebolo na svete nikoho.
(Ján XXIII.)

ÈO BY ROBIL JEZ¡IŠ?

L

KTO Z NÁS JE
BEZ HRIECHU?

 BOŽOM MILOSRDENSTVE,
ktoré Boh denne človekovi
prejavuje, získava človeka
pre seba samého. To je naj-

vyšší zákon, ktorým Boh riadi život
ľudí a ktorým ich napĺňa. Človeka si
získava len spravod-
livosť spojená s lás-
kou. V Ježišovi Kris-
tovi sa sprítomňuje
aj spravodlivosť aj
Božie milosrdenstvo
a láska. Takto vnú-
torne premieňa že-
nu, ktorá od tohto
dňa nielenže opustí
svoj hriech, ale
verne kráča za Ježi-
šom. Pravdepodobne
až tam, kam sa tí, čo boli príliš
spravodliví, neodvážili ísť – až pod
kríž. Táto žena, ktorej Kristus od-
pustil, ktorá prežila Božie milosr-
denstvo a možnosť znova začať svoj
život, ho vytrvalo hľadá a nasleduje.

Milosrdnou láskou sa Boh zmoc-
ňuje každého, kto túži po odpustení.
Táto milosrdná Božia láska si z nás
robí nové stvorenia, vždy keď človek
vychádza obdarený Božím milosrden-
stvom, keď objaví, že ho má Boh rád

a že mu hriech neza-
počítal, že hriech ne-
trestá, ale odpúšťa.
Tu sa rodí vždy nové
rozhodnutie hriech
neopakovať.

Len človek, ktorý
je obdarený Božou
láskou, je schopný
prejavovať lásku tým,
ktorí s ním žijú.
Preto túžme, ak nás
Boh v silnejšej miere

obdarúva svojím odpustením, aby
sme toto odpustenie vedeli sprítom-
ňovať svojim najbližším, ale aj tým,
ktorých ľudia odsudzujú pre ich
hriechy.

– jg –

»Kto z vás je bez hriechu,
nech prvý hodí do nej

kameň.«    (Jn 8, 7)



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. J. Galgan H. Magurová J. Karniš B. Dinisová V. Rokyta

2 K. Balintová A. Zapotoková A. Potocká M. Švagrovská H. Andrejová

p. Ľ. Bajus deti N. Tomková M. Jenčíková

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
2. 4.

Sv. Františka z Paoly, ps. 6.45

r. Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty
si so mnou.

11.30
17.00

Ut
3. 4.

r. Pane, vyslyš moju modlitbu a moje
volanie nech dôjde ku tebe.

6.45
11.30
17.00

St
4. 4.

Sv. Izidora, bs. uč. 6.45

r. Chvála ti a sláva, naveky.
11.30
17.00

Št
5. 4.

Sv. Vincenta Ferrera, kň. 6.45

r. Pán večne pamätá na svoju zmluvu.
11.30
18.00

Pi
6. 4.

6.45

r. V úzkosti som ťa vzýval, Pane,
zachráň ma.

11.30
17.00 krížová cesta

18.00 + adorácia, záver o 20.00

So
7. 4.

Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kň. 6.40

r. Pán nás bude strážiť ako pastier
svoje stádo.

11.30
18.00

Ne
8. 4. Kvetná nedeľa utrpenia Pána

7.30
9.00

10.30
15.00 krížová cesta

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

Krížové cesty vo Vojčiciach budú v piatok, 6. 4., o 17.30 a  v nedeľu, 8. 4.,
o 14.00 hod.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 8. 4. 2001

Nemocnica Po, St, Pi, Ne o 16.00 Ústav Ut, Št  o 11.00 a So o 15.00

SV. IZIDOR SEVILLSKÝ, BISKUP A
UČITEĽ CIRKVI (560? –636)

ARODIL SA  V SEVILLE v Špa-
nielsku. Bol synom vojenské-
ho prefekta Severiána, matky

Teodóry, dcéry kráľa Teodorika.
Ako svätí sa uctievajú jeho bratia

Leander a Fulgentius, ako aj sestra
Florentína.

Ešte bol dieťaťom, keď mu zomre-
li rodičia a najstarší brat už bol bis-
kupom. Brat Leander teda prevzal
výchovu Izidora. Bol vrtošivý, nestá-
ly, spupný. Istý zážitok z detstva zna-
menal preň veľkú zmenu.

Nadobudol si veľmi široké vzde-
lanie. Po smrti brata Leandra stal sa
v roku 599 jeho nástupcom na
biskupskom stolci v Seville. Izidor
kráčal v šľapajách svojho brata.

Slovom i písmom bránil svätú Cir-
kev proti neblahému vplyvu arianiz-
mu. V Seville založil školu s kláštor-
ným duchom. Staral sa o disciplínu aj
diecézneho kňazstva.

Okrem toho bol veľmi nadaným a
plodným spisovateľom. Jeho diela sú
nielen teologické, ale aj vedecké. Vyz-
nal sa vo hvezdárstve. Viac ako Izido-
rov život sú známe jeho početné spisy.
Jeho hlavným teologickým dielom sú
tri knihy sentencií: Sententiarum
libri tres.

Najväčším Izidorovým dielom bola
20-zväzková encyklopédia s názvom
Etymologiae alebo Origines (Počiat-
ky). Encyklopédia obsahovala súhrn
vtedajších náboženských i nenábo-
ženských vedomostí.

Izidor príkladne žil, neústavne
pracoval v Božej službe pre dobro
Cirkvi a duší a hlboko nábožne i zo-
mrel. Po celý život petoval dobročin-
nosť, ktorú ešte vystupňoval pred
smrťou. Vtedy rozdal všetko , čo mal.

Úradne mu titul cirkevného uči-
teľa priznal pápež Inocent XIII. roku
1722.                                     – rm –

1. Počas týždňa budeme spovedať
pred každou rannou sv. omšou,
dopoludnia od 10.00 hod. a po-
poludní od 15.00 v Po - Pi;
V So od 9.00 do 11.30 hod,
popoludní 14.00 -16.00 hod.
V Zempl. Hradišti spovedáme vo
štvrtok od 16.30 hod.

2. Sviatosť spovedania chorých a
starých bude v Po, 9. 4. , sever a
v Ut, 10. 4. , juh. Prosíme nahlá-
siť adresy v sakristii.

3. Kvetná nedeľa - požehnanie
ratolestí na farskom dvore a sláv-
nostný vstup bude pri sv. omši o
10.30 hod. Aktívne prežívanie
spomienky na Pánov vstup do Je-
ruzalema predokladá prítomnosť
veriacich na požehnaní ratolestí
na farskom dvore, to znamená, že
kostol zostane prázdny. Pože-
hnanie ratolestí je súčasťou  plat-
nosti sv. omše.

4. V kaplnke v nemocnici svia-
tosť pomazania chorých sa vy-
sluhuje každý pondelok.

5. Deti, ktoré pôjdu k prvému sv.
prijímaniu a boli pokrstené
v iných farnostiach ako v  Trebi-
šove, nech donesú svedectvo
o krste z tej farnosti, kde boli
pokrstené.

6. Zbierka na pódium činila 31564
Sk.

7. Číslo bankového účtu pre príspev-
ky na výstavbu pódia v kostole je:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu, 24. 3., sviatosť
krstu prijal Cyprián Vaľko. V
nedeľu, 25. 3., sviatosť krstu

prijali Jakub Varga a Žofia Kupcová.
Vítame ich v našom spoločenstve.
Nech sú rodičom na radosť a svetu
na osoh.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


