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Číslo 22 IV. ročník

U

Resp.: Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi.

Nedeľa 27. mája 2001
7. veľkonočná nedeľa

môže zdať
ťažké dôjsť
k Bohu, Ježiš
s tým ráta. A
preto je potrebné znova a znova rátať
s Božou láskou, prejavenou v Kris-
tovi Ježišovi a s Božou vernosťou,
ktorá je úplne spoľahlivá. Pretože

práve to nás
môže vyburco-
vať k snahám

odpovedať na lásku láskou, na
vernosť vernosťou – pracovať na sebe
tak, aby sme sa stávali viac tými,
ktorými máme byť.

Počúvajme teda Božie slovo, hlá-
sané Cirkvou, a nenechajme sa ot-
riasť rôznymi „odkazmi“, ktoré nám
niekto chce vykladať ako odkazy od
Boha. Táto cesta vernosti evanjeliu
je preverená dvoma tisícročiami ži-
vota Cirkvi a opiera sa o autoritu
biskupov na čele s pápežom. Lepšie
odporúčanie je ťažko možné získať.

– jg –

» Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze
ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty,
Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno,
aby svet uveril, že si ma ty poslal.«      (Jn 17, 20-21)

EŽIŠ, KTORÝ PROSÍ za jednotu
svojich učeníkov, neprosí len
o ich jednotu navzájom, ale

prosí za ich jednotu s Otcom a Sy-
nom a v Otcovi a Synovi. Prosba za
jednotu sa považuje za jednu z naj-
dôležitejších záverečných prosieb
Ježišových, za súčasť jeho závetu.

V evanjeliu môžeme počuť predo-
všetkým veľkú túžbu, aby sme boli
jedno: jedno spolu navzájom a sú-
časne jedno s Otcom i Synom.
Jedno – i keď každý zostáva neza-
stupiteľným a nezameniteľným je-
dincom. Podobne, ako Otec a Syn
v Najsvätejšej Trojici sú jedno,
a predsa nie sú zameniteľní, majú
k sebe navzájom vzťah a je možné
i nutné ich rozlišovať.

Ježiš sám chce, aby sme dosiahli
cieľ. Sám chce, aby sme došli k Otco-
vi, a to s ním. Akokoľvek sa nám

EĎŽE VO SVETE veľmi často
láska nie je opravdivou láskou,
platia o nej slová: láska je sle-

pá. Ak však niekto začne milovať
tak, ako nás učí Boh, ktorý je Láska,
veľmi rýchlo zistí, že láska je svetlo.
Sám Ježiš to hovorí: Kto miluje mňa,
toho bude milovať môj Otec; a ja ho
budem milovať a zjavím mu seba sa-
mého (Jn 14, 21). Našu dušu, najmä
kým ešte poriadne nevie, čo zna-
mená milovať Boha, zaplavujú často
hlasy najrozličnejšieho pôvodu. Ide
o hlasy bez zvuku, no zato silné. Sú
to hlasy srdca, hlasy rozumu, hlasy

výčitiek svedomia, hlasy ľútosti,
hlasy vášní... A my sa hrnieme hneď
za tým, hneď za oným hlasom a za-
pĺňame svoj deň činmi, ktoré sú ste-
lesnením tých hlasov alebo sú nimi
aspoň nejakým spôsobom ovplyvne-
né. A hoci žijeme v Božej milosti, to
je dôvod, že náš život máva len
krátke slnečné obdobia, ostatok
býva ponorený v akejsi znechutenos-
ti. Často sa však proti tomu zdvihne
akýsi odsudzujúci hlas, oveľa sil-
nejší ako ostatné, čo vraví: Toto
predsa nie je ten pravý a plný život!

Ak sa však duša začne vinúť
k Bohu s láskou a jej láska je pravá,
konkrétna a vypĺňa každý okamih,

postupne si medzi toľkými hlasmi,
ktoré sprevádzajú život, začne vší-
mať jeden. Je to skôr svetlo než
hlas. Duša, ktorá sa rozhodla pre
Pána a nevyjednáva s ním, lebo mu
chce dať všetko, nájde v stojatých
vodách močariny hlasov čistučký
a svieži pramienok. Je to ako zafír
medzi samým skálím ako zlato v pra-
chu zeme. Vezme ho, vyčistí, postaví
na svetlo a premení na život.

A keď sa stane, že sa taká duša
rozhodla ísť k Bohu vedno s inými
dušami, žeby Otec mal radosť zo
vzájomnej lásky svojich detí, potom

po porade s niekým, kto pre ňu zas-
tupuje Boha na zemi, rozvážne roz-
práva o svojom poklade aj druhým,
aby sa stal spoločným majetkom
všetkých, aby Božie veci kolovali,
aby sa ako o preteky učila jedna od
druhej milovať Pána. Keď si duša
počína takto, miluje dvojnásobne.
Miluje tým, že plní Božiu vôľu, a mi-
luje tým, že sa delí s bratmi. A Boh,
verný svojim večným slovám, bude
sa jej postupne zjavovať ďalej. Po
čomsi takom treba túžiť celou by-
tosťou. Boha môžeme dávať len vte-
dy, keď ho máme; a máme ho, keď
ho milujeme. Ch. Lubichová:

Vo svetle lúča (úryvok z knihy)

Skús milovať každého, kto v danej
chvíli prechádza okolo teba
a odhalíš prvé výhonky predtým
nepoznaných síl: ony dajú chuť
a vôňu tvojmu životu a tiež odpoveď
na tisíce tvojich otázok. (Ch. Lubichová)



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Čierna H. Magurová D. Kassay M. Žiaranová M. Bajusová

2. R. Kolodiová A. Zapotoková K. Kassayová J. Kucharčík M. Veľková

p. M. Ščerbej deti A. Potocká A. Oravcová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
28. 5.

r. Spievajme nášmu Pánovi hlasom
radostným.

6.45
18.00

Ut
29. 5.

r. Spievajme nášmu Pánovi hlasom
radostným.

6.45
18.00

St
30. 5.

r. Spievajme nášmu Pánovi hlasom
radostným.

6.45
18.00

Št
31. 5. r. Ochráň ma Bože, k tebe sa utiekam.

6.45
18.00

Pi
1. 6.

Sv. Justína, mč. 6.45
r. Pán kraľuje nad všetkými,

trón ma v nebesiach. 18.00

So
2. 6.

Sv. Marcelína a Petra, mč. 6.40

r. Pán tróni na nebesiach; statoční
uvidia jeho tvár.

18.00 fatimská sobota

18.45 vigília Zoslania Ducha Sv.

Ne
3. 6. Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu 3. 6. o 14.00 hod. budú vešpery.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 3. 6. 2001

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.30 Ústav Ut, Št, So o 11.00

SV. JUSTÍN, FILOZOF A MUČENÍK

(2. STOROČIE)

Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
 popoludní Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30
V prvopiatkovom týždni popoludňajšia

služba v kancelárii nie je!

Krstná náuka   piatok o 16.00

Sobášna náuka sobota o 9.00

1. Počas týždňa budeme spovedať
pred každou rannou sv. omšou,
a popoludní takto: v Po, Ut, Št
od 16.00 a v Pi  od 15.00;
v Zempl. Hradišti spovedáme vo
štvrtok od 17.30;
vo Vojčiciach v stredu od 17.00.

2. Streda, piatok a sobota sú
kantorové dni: úmysel je modlitba
za duchovné povolania a jednotu
kresťanov.

3. V sobotu 2. 6. o 18.45 bude
Vigília Zoslania Ducha Svätého
– slávnosť celého dekanátu.

4. Práce na rekonštrukcii pódia po-
kračujú s ťažkosťami nedostatku
materiálu a finančných pros-
triedkov. Číslo bankového účtu
pre príspevky na výstavbu pódia
v kostole je:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 19. 5. si sviatosť
manželstva vyslúžili Ing. Pe-
ter Novikmec a Ing. Mariana

Kovaliková. Na spoločnej ceste živo-
tom im prajeme veľa Božieho po-
žehnania.

POCHÁDZAL z po-
hanskej rodiny.  Narodil v sýrsko-pa-
lestínskom meste Flavia Neapolis –
terajší Nablus v Samárii. Po páde
Jeruzalema roku 70 si Rimania
urobili z tohto mesta kultúrne a poli-
tické stredisko.

Justín bol veľmi vzdelaný, ale naj-
viac ho pútala filozofia. Jej pomocou
sa usiloval dospieť k pravde a k ži-
votnému šťastiu. Zastavil sa u stoi-
kov, u žiakov Aristotelových, u filozo-
fov Pytagorových, v škole mudrca Pla-
tóna, ale plné uspokojenie našiel až
vtedy, keď spoznal spisy starozákon-
ných prorokov a evanjelium. Niekedy
okolo roku 130 sa stal kresťanom,
a to pravdepodobne v maloázijskom
meste Efez. Prijatie Krista preň ne-
znamenalo odmietnutie minulosti, ale
šťastné zavŕšenie hľadania pravdy.

Justín, učenec, ale už kresťan,
strhával verejnosť. Stal sa misioná-
rom radostnej blahozvesti, radost-
ného posolstva. Ako mudrc viedol
misie slovom a perom.

Založil vlastnú filozofickú školu
v Ríme a napísal niekoľko filozofic-
kých spisov, kde bránil kresťanstvo
proti kritike Rimanov, Grékov a Ži-
dov. Zachovali sa z nich 3: dve s náz-
vom Apológia (obrana, obhajoba) a tre-
tie Dialóg so Židom Tryfónom.

Justím zomrel ako mučeník za
cisára Marka Aurélia okolo roku 165.
Na smrť ho odsúdil spolu so šiestimi
žiakmi rímsky prefekt Rusticus.
Kresťanský filozof sa pri súde hrdo
hlásil ku Kristovi a spokojne prijal
rozsudok smrti. Justína a jeho spo-
ločníkov najprv zbičovali a potom
sťali. Filozof a mučeník svätý Justín
patrí medzi veľké osobnosti poapoš-
tolskej epochy a významne prispel
k plnému vstupu kresťanstva do
sveta grécko-rímskej kultúry.  – rm –

V dòoch 7., 8., 9. a 10. júna
bude v našej farnosti

OBNOVA MISIÍ.
Program bude uvedený neskôr

– sledujte vývesky a náš èasopis.

1. čítanie 2. čítanie 3. čítanie 4. čítanie 5. čítanie prosby
J. Galgan M.Ruttkayová P. Urban M.Princíková Ľ. Bajus D. Gajdošová

ÈÍTANIA NA VIGÍLIU ZOSLANIA SV. DUCHA 2. 6. 2001

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


