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Číslo 23 IV. ročník

Nedeľa 3. júna 2001
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

– TURÍCE

L

Resp.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

EŽIŠ USTRAŠENÝCH a pred
svetom uzavretých učeníkov vy-
bavuje svojím Duchom, mocou

z výsosti. Posiela ich, aby konali ďa-
lej vo svete jeho poslaanie. A jeho
poslanie nie je byť prorokom skazy
a beznádeje, jeho poslanie je hľadať
stratené ovce, obviazať to, čo je zra-
nené, hlásať veľkú lásku Otcovu
a prinášať, pôsobiť, sprostredkovať
odpustenie hriechov, teda zmierenie
ľudí s Bohom i zmierenie medzi nimi
navzájom. A toto všetko nerobil len
vtedy, toto všetko robí i dnes.

Duch Svätý pôsobí na nás a na
nás je, aby sme ho vo veľkej viere
a dôvere prijímali. Väčšie obdarova-
nie nám pre život na tejto zemi sľú-
bené od Boha nie je! Sme členovia
Božej rodiny, ľudia, vybavení darom
Kristovho Ducha. Všetci, ktorí sme
pokrstení a birmovaní, nie len nie-
ktorí. A ďalej: v sile Ducha Svätého
sme poslaní do sveta, pretože svet
má nielen počuť o Božom odpustení,
on ho má tiež zažiť. Služba zmiere-
nia, služba odpustenia je naša úlo-

ha. Nie len úloha kňazov a bis-
kupov, ktorí udeľujú rozhrešenie.
Úloha nás všetkých, pretože my
všetci kresťania môžeme svedčiť
o tom, ako Boh odpustil nám a my
všetci môžeme a máme odpúšťať na-
šim vinníkom, ako odpustil nebeský
Otec nám samotným!

Obdarovaní Duchom Božím dajme
sa do služby zmierenia a odpuste-
nia. Nemôžeme si dovoliť sklamať,
nemôžeme si dovoliť zostať trvale so
svojím strachom za zavretými dve-
rami. A tiež si nemôžeme dovoliť
vydať sa do sveta len na vlastnú
päsť a so svojimi vlastnými silami.

– jg –

POKOJ VÁM!

U

lamene Ducha Svätého zažali
ohnivú cestu svetom a dejina-
mi ľudstva. Apoštoli začali ho-

voriť inými jazykmi, Cirkev hovorí
všetkými jazykmi sveta k nám:

„Príď Duchu Svätý,
naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ v nás oheň svojej lásky.“

Duch Svätý osvietil apoštolom
rozum, aby správne poznali pravdu
viery. Oni pochopili, že za Pánom
Ježišom sa nejde širokou a pohodl-
nou cestou, ale úzkou, ťažkou a že
do života večného sa prechádza iba
tesnou bránou.

Chápeme to i my? Myslíme na to
aj vtedy, keď si všemožne zľahčuje-
me život a na všetko si nájdeme čas
a prostriedky, iba na Boží chrám v
sebe nie?!

Šavol - zúrivý prenasledovateľ
Cirkvi sa zmenil na Pavla - najväč-
šieho jej obrancu. Pavol, veľmi vzde-
laný človek, aby spoznal pravdu,
potreboval svetlo Ducha Svätého.

Aj my, keď nám chýba svetlo,
blúdime v tmách. Zanedbávame Kris-
ta, vraždíme, vyvolávame škandály,
vychvaľujeme sa neverou, klameme
seba  i iných, podvádzame, ponára-
me sa do tmy.

Peter na Kajfášovom dvore zo
strachu trikrát zaprel svojho Majstra.

Na Veľký piatok, pod krížom stál iba
jeden z apoštolov. Ostatní sa skrý-
vali za zatvorenými dverami. Kým ich
Duch Svätý neosvietil a neposilnil.

Iba trikrát sme zapreli svojho
Majstra, svoju vieru, svoju Cirkev?
Ako často sa ukrývame za zatvo-
renými dverami svojho sebectva, svo-

jej pýchy a povýšenectva?! Koľkokrát
sme nedokázali odpustiť iným ich
minulosť, koľkokrát sme nepomohli
vstať klesajúcim?!

Sv. Pavol nám pripomína, že sme
chrámom Ducha Svätého. Tento
chrám môže zničiť iba ťažký hriech.
Tmu, slabosť a hriech z nášho srdca
môže odstrániť iba Duch Svätý svo-
jou prítomnosťou. Prosme ho o jeho
svetlo, silu, očistenie spolu s Pan-
nou Máriou, lebo ona nechýbala me-
dzi apoštolmi, keď prosili o Ducha
Svätého a pripravovali sa na jeho
príchod.

„Zhoďme zo seba skutky tmy a
oblečme sa do výzbroje svetla. Žime
počestne ako vo dne; nie v hýrení a
opilstve, nie v smilstve a necudno-
sti, nie v svároch a žiarlivosti, ale
oblečme si Pána Ježiša Krista.“

(Rim 13, 12-13).
„Duchu Svätý, očisť nás od

každej poškvrny a spas, Dobrotivý,
naše duše.“ – hv –

„Keď zostúpi na vás Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami“             (Sk 1, 8).

Na desiaty deň po Kristovom vystúpení do neba modlili sa učeníci spoločne s Pannou
Máriou a očakávali Tešiteľa. Bol židovský sviatok Turíc. Z neba zaznel hukot a naplnil
celý dom. Nad každým sa zjavili ohnivé jazyky. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali
velebiť Boha.         (Podľa Sk 2, 1-21)

OVOCIE DUCHA JE LÁSKA,
RADOST¡ , POKOJ



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. K. Balintová M. Ruttkayová M. Sakáčová M. Švagrovská R. Jurko

2. J. Galgan M. Princíková J. Karniš B. Dinisová M. Prosbová

p. Ľ. Bajus deti P. Lörinc M. Andraš

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
4. 6.

6.45
r. Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. 11.30

18.00

Ut
5. 6.

Sv. Bonifáca, bs. mč. 6.45

r. Srdce spravodlivého je pevné,
dôverujte v Pána.

11.30
18.00

St
6. 6.

Sv. Norberta, bs. 6.45

r. K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.
11.30
18.00

Št
7. 6.

6.45
r. Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. 11.30

18.00

Pi
8. 6.

r. Chváľ, duša moja, Pána cez celý
život.

6.45
11.30
18.00

So
9. 6.

Sv. Efréma, dk. uč. 6.40
r. Nech je zvelebený Boh, ktorý žije

naveky. 18.00

Ne
10. 6.

10. nedeľa v cezročnom období
—

Najsvätejšej Trojice

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 9.00

Z.Hradište 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu 10. 6. o 14.00 hod. budú vešpery.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 10. 6. 2001

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

SV. EFRÉM, DIAKON A UČITEĽ
CIRKVI   (672 - 735)

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. Obnova misií v na-
šej farnosti sa usku-
toční v dňoch 7. až 10.
júna 2001. Program
bude oznámený doda-
točne.

2. V sobotu, 16. 6., sa uskutoční v
Košiciach Kňazská vysviacka.
Záujemcovia o autobus nech sa
prihlásia v sakristii Trebišovsého
i Vojčického chrámu.

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

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

frém sa narodil okolo r. 306 v
Misibise v Mezopotámii (dneš-
ný Irak). Pochádzal z kresťan-

skej rodiny. Výchovu a vzdelanie
pravdepodobne získal od misibiské-
ho biskupa Jakuba. Plynule ovládal
dve reči: domácu sýrsku a grécku.
Jeho spisy prezrádzajú aj znalosť
gréckej filozofie. Kým bol malý, býval
prudký a vášnivý. Priznáva, že bol
bitkárom, prechovával v srdci závisť
aj zatvrdilosť.

Vytriezvel až vtedy, keď bol nevin-
ne uväznený. Z väzenia sa odobral
na púšť a tu dielo milosti dokonal
Duch Svätý a najsvätejšia Panna.

 Keď v r. 367 Peržania obsadili
mesto Misibis, Efrém sa pred nimi
utiahol na západ do Edesy v Sýrii.
Kňazi i ľud čoskoro spoznali jeho
schopnosti a vzácne čnosti a nalie-
hali na neho, aby prijal kňazské svä-
tenie. Efrém sa nedal vysvätiť za
kňaza, ale iba za diakona. Ako dia-
kon vyučoval, kázal a písal. Stal sa
kazateľom, ktorému sa široko-ďale-
ko nikto nevyrovnal. Bránil pravú
vieru proti vtedajším bludárom,  zá-
palisto hovoril najmä o smrti, súde,
nebi a pekle.

Okrem kázní písal. Napríklad vý-
klad skoro celého Svätého písma,
spisy vieroučné a mravoučné, po-
hrebné reči i kázne mníchom. Okrem
toho zložil v sýrskej reči prekrásne
cirkevné piesne.

V Edese sa pričinil o založenie
slávnej teologickej školy, na ktorej
tiež vyučoval.

Počas moru a hladu v meste Ede-
se v roku 372 sám ošetroval chorých
a nepoznal rozdielu medzi dňom a
nocou. Zomrel v Edese 9. júna 373.

Pápež Benedikt XV. udelil sv.
Efrémovi v roku 1920 titul učiteľ
Cirkvi.         – rm –

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V týchto dňoch (6. 6. 2001) náš

vdp. dekan Ján Lauda oslavuje jubile-
um - 25. výročie kňazskej vysviacky.

Gratulujeme, želáme veľa Božieho
požehnania a ešte mnoho úspeš-
ných rokov v pastoračnej službe na-
plnených pokojom Ducha Svätého.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


