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Nedeľa 1. júla 2001
13. nedeľa v cezročnom období

U

Resp.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Niekedy sa nám stáva oporou člo-
vek, ktorý možno ani nepatrí do na-
šej pokrvnej rodiny. A od tých, kto-
rých máme v pokrvnej rodine, kde by
sme najviac túžili po opore, sa nám
často dostáva chlad. To je realita,
realita nášho života. Nejdeme sa
s ňou zmierovať, ale chceme ju pri-
jať. Lebo len v prijatí môžeme urobiť
niečo pre to, aby sa mohla Božia
milosť posúvať k tým, ktorí sú zatiaľ
voči Kristovi chladní. Pokiaľ sa bu-
deme vzdorovito stavať proti týmto
ľuďom, presviedčať ich a chcieť na
nich zvolávať oheň z neba, nikdy sa
nám nepodarí byť účastnými toho,
že otvoria svoje srdcia pre Boha.

Po ceste za Ježišom môže človek
kráčať ako kresťan s plnou odvahou
i s tou najkrajnejšou obetavosťou.
Nie v mene akejsi nejasnej budúc-
nosti, ale v mene konkrétneho
vzťahu lásky k Bohu a k ľuďom.
Prosme dnes, aby povzbudení Božím
slovom sme sa nebáli ísť za Kristom
tak, ako máme. – jg –

Možno naozaj o
nič nešlo, možno sa
len chceli vytiahnuť
nad tými, ktorí práz-
dniny prežili doma
v činžiaku alebo u
starých rodičov na
dvore.

Deti v akomkoľ-
vek veku túžia po
dobrodružstve, chcú
byť aspoň po tieto
dva mesiace nikým
neobmedzované a
trochu aj riadené

svojím vlastným inštinktom, ale nesmie
to presahovať hranice ich nevinnosti.

Niektoré deti zostanú cez prázdniny
doma. Záleží na rodičovskej fantázii aj
vynaliezavosti, ako ich prežijú. Skúsme
na určitý čas vypnúť všetky „blikajúce
obrazovky“ a nalaďme sa spolu s deťmi
na iný životný rytmus aspoň po tieto
chvíle voľna. Nepripomínajme im každú
chvíľu, že ich čas slobody je stále krat-
ší, že ich opäť vezme niekto do parády
a keby to bolo možné, tak čím skôr. Nie
je dobre strašiť školou a tobôž nie
učiteľmi, lebo každý z nich si tiež po-
trebuje poriadne oddýchnuť.

Počúvajme svoje deti, keď sa hrajú
na dvore. Je to jedno, či sú to chlapci
alebo dievčatá, počúvajme, ako sa vyjad-
rujú, keď ich hra naberá na napätí.

Naučme ich ovládať sa, aby nepouží-
vali hrubé slová, veďme ich k tomu, aby
na seba nekričali, aby si občas niečo
prečítali, možno aj knihu, ktorú im po-
darujeme na konci školského roku. Je
toho veľmi veľa, čo by sme mali prežiť
so svojimi deťmi cez tieto prázdniny.
Vložiť veľa citu a pozornosti do výchovy
vlastných detí je naša najväčšia životná
investícia, ktorá sa nám neskôr zúročí.

Aby prázdniny našich detí boli super,
ako to ony zvyknú hovoriť, staňme sa vo
chvíľach ich „dovolenky“ super priateľ-
mi.         – km –

ÈAS PRÁZDNIN
ETI SA NA NE ÚPRIMNE tešia
bez ohľadu na to, aké budú mať
vysvedčenie. Vedia len to, že sa
opäť skončila jedna ich školská

etapa a pokiaľ sa dostanú do tej ďalšej,
budú si vychutnávať dva mesiace slo-
body. Poniektorí možno na dovolenke
s rodičmi, lebo majú to šťastie, že žijú
v rodine, kde sa to dá zrealizovať, ďalší
sa ocitnú v organizovaných detských
táboroch, kde sa ich po niekoľko dní
ujmú možno len o niekoľko rokov starší
študenti. Je to dobré, ak sú spoľahliví
a dohliadnu na deti s plnou zodpoved-
nosťou, lebo aj duševná potrava je pre
ich zverencov veľmi dôležitá.

Ak máme informácie o tom, koľko-
krát naše deti dostanú na deň jesť, či
budú mať dostatok pohybu, výletov do
okolia, či je tam dosť veľký bazén, teplá
voda, večer televízor a na záver kaž-
dého dňa diskotéka, mali by sme si zis-
tiť aj to, či budú mať aspoň chvíľu na
to, aby sa čo i len v myšlienkach „pre-
pojili“ na svojho anjela strážneho, ktorý
na nich aj tam dáva pozor, aby sa
v zdraví a oddýchnuté vrátili do svojich
domovov.

14-ročné dievčatá sa chválili svojim
spolužiačkam na začiatku jedného škol-
ského roku, ako perfektne prežili práz-
dniny v detskom tábore.

„Málo sme spali, lebo nám dovolili
každý večer tancovať dlho do noci a
potom sme sa ešte s našimi vedúcimi,
ktorí boli super, hrali hru na vadí-
nevadí.“ Aby si mohli získať späť svoju
„zálohu“, vedúci im dávali tiež „super“
pokuty. Pri tomto dvojzmyselnom opiso-
vaní ich nočných hier dievčence ka-
dečo naznačovali svojim neskúseným
rovesníčkam.

POŠTOLI SA VRÁTILI rozhor-
čení, že Samaritáni Ježiša
neprijali. Chladne neprijali
Božieho Syna.

Keď veriaci človek občas pocíti
chlad, neochotu, nezáujem, ba až
opovrhovanie zo strany neveriaceho,
to nech nás nevykoľají, to je nor-
málna vec pri nasledovaní Krista.
Isteže, človeka to bolí a zraňuje
v srdci, lebo vie, že tu unikajú večné
hodnoty mnohým ľudským srdciam,
mnohým dušiam. Cesta za Ježišom
je cestou, na ktorej nie je človek
kríža ušetrený. Každé nesenie kríža
je cestou, ktorou sa ide za Ježišom.

Koľkokrát si v živote povieme,
kiežby uverili aspoň tí naši najbliž-
ší. A robíme, čo sa dá, aby sme ich
pritiahli ku Kristovi. A tak ťažko to
niekedy ide. Na druhej strane často
zisťujeme, že sa pre vieru otvára
niekto, s kým sme vôbec nerátali.

»Kto ploží ruku na pluh
a obzerá sa späť, nie je súci
pre Božie kráľovstvo« (Lk 9, 62)

PÔJDEM ZA TEBOU

Blíz¡i sa

L



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. J. Galgan M. Princíková J. Karniš M. Švagrovská J. Oravec

2. Ľ. Bajus A. Zapotoková A. Potocká B. Dinisová M. Bajusová

p. K. Balintová deti M. Sakáčová M. Veľková

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
2. 7.

Navštívenie prebl. Panny Márie 6.30

r. Plesajme a jasajme, lebo uprostred
nás je Svätý, Boh.

11.30
18.00

Ut
3. 7.

Sv. Tomáša, ap. 6.45

r. Iďte do celého sveta a ohlasujte
evanjelium.

11.30
18.00

St
4. 7.

Sv. Alžbety Portugalskej 6.45
11.30
18.00

Št
5. 7.

SV. CYRILA A METODA 7.30

r. Choďte do celého sveta a ohlasujte
evanjelium.

9.00
10.30

Pi
6. 7.

Sv. Márie Goretti, pn. mč. 6.45 Prvý piatok

r. Oslavujme Pána, lebo je dobrý.
11.30
18.00 +adorácia, 20.00 záver

So
7. 7.

Sv. Antona M. Zaccariu, kň. 6.40
r. Chváľte Pána, lebo je dobrý. 17.00 Odpustová vigília

Ne
8. 7. 14. nedeľa v cezročnom období

7.00
8.00 + krst

9.30 Pobožnosť svätého ruženca

10.30
18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 9.00 19.00 6.45 8.30

Z.Hradište 19.00 10.30 9.00

Vo Vojčiciach v nedeľu 8. 7. o 14.00 hod. budú vešpery.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 8. 7. 2001

Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.00
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

„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a po-
náhľala sa do istého judejského mesta v horna-
tom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdra-
vila Alžbetu. (Lk 1,39-40)“

NNNNNÁVŠTEVAÁVŠTEVAÁVŠTEVAÁVŠTEVAÁVŠTEVA P P P P PANNYANNYANNYANNYANNY M M M M MÁRIEÁRIEÁRIEÁRIEÁRIE     UUUUU A A A A ALLLLLZZZZZ¡¡¡¡¡BETYBETYBETYBETYBETY
AK AKO V MINULOSTI aj dnes
sa ľudia navštevujú. Priatelia,
známi, príbuzní, ale aj politici,

odborníci sa navštevujú za rôznym
účelom. Aký charakter mala a čo nám
priniesla jedna z najvýznamnejších a
najdôležitejších návštev v dejinách?

Máriinou návštevou u Alžbety Boh
„navštívil …svoj ľud“ (Lk 1, 17). Aj tu,
pri tejto návšteve sa Mária prejavuje
ako pokorná, poslušná a plne oddaná
Kristovi. A pretože bola matkou Bo-
žieho Syna, nemôžeme o nej povedať
nič menej než jej sesternica Alžbeta,
totiž, že je „požehnaná medzi ženami“.

Obidve ženy, matka prorokova –
Alžbeta, aj matka Mesiášova Mária,
velebia Boha. Mária recituje Magnifi-
kát ako individuálny a súčasne es-
chatologický ďakovný hymnus obsa-
hujúci mnohé starozákonné prvky.
Tu môžeme pochopiť význam poníže-
nia, ako cesty ku spáse.

„Poníženie “ je pokorný postoj veria-
ceho tvárou v tvár Božej všemohúc-
nosti a múdrosti, aj keď ľudský
rozum nemôže porozumieť Božím ces-
tám, ani sa nemôže podieľať na ich
uskutočnení. Takú pokoru majú „chu-
dobní“ a má ju aj „služobnica“, ktorá
je videná v kontraste k „mocným“,
k tým ľuďom, ktorí neuznávajú, že sú
závislí na Bohu Stvoriteľovi a jemu
zodpovední. Všetky ľudské generácie
budú blahoslaviť Máriu pre jej prí-
kladný postoj viery, pretože Boh si
vybral práve ju, lebo bola hodná, aby
s ňou urobil veľké veci, totiž aby ne-
chal cez ňu vstúpiť do kozmu a do
času Pána dejín, Mesiáša a Syna Bo-
žieho. Nech nás teda Máriina pieseň
nabáda k poníženosti, pokore a viere,
aby sme oslavovali a velebili Boha
tak, ako to urobili počas návštevy
Mária a Alžbeta. – bl –

Ústav Ut, Št o 11.00, Ne o 15.00

1. Počas týždňa budeme spovedať
pred každou rannou sv. omšou,
dopoludnia od 10.00 a popoludní
takto: v Po, Ut a v Pi  od 15.00,
v So od 17.00;
v Zempl. Hradišti spovedáme v
utorok od 18.00;
vo Vojčiciach v stredu od 16.00.

2. Program Odpustovej slávnosti
Navštívenia bl. Panny Márie v
Trebišove:

Sobota, 7. júla 2001
17.00 Vešpery
17.30 Pobožnosť fatimskej

soboty
18.00 Svätá omša

Nedeľa, 8. júla 2001
7.00 Svätá omša
8.00 Svätá omša
9.30 Pobožnosť svätého

ruženca
10.30 Svätá omša

3. V sobotu pri slávení odpustovej
vigílie bude obliečka do škapu-
liara.

4. Duchovná príprava na odpus-
tovú slávnosť bude počas týždňa
pri večerných svätých omšiach.

5. V kaplnke v nemocnici sviatosť
pomazania chorých sa vysluhuje
v pondelok pred svätou omšou.


