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Resp.: Jasaj Bohu, celá zem.

O PRINIESŤ HO TAM a odovz-
dať ho budeme môcť iba vtedy,
ak bude pokoj v nás.

Ježišovi učeníci majú byť vo svete
poslami a nositeľmi pokoja. Ku všet-
kým národom zeme má dôjsť posol-
stvo, že Božie kráľovstvo je blízko.
Žatva je veľká. Ježiš dáva poslom
pokyny, ktoré sú stále platné: nená-
silnosť, chudoba, nezištnosť, ale aj
rozhodnosť, kde to situácia vyžadu-
je. Učeníci prinášajú Boží pokoj,
ktorý prijali od Ježiša.

Žijeme v dobe, kedy je pokoj jed-
ným z túžobne očakávaných darov,
ktorý potrebujeme všetci. A človek
sa aj usiluje o to, aby našiel pokoj,
rôznymi spôsobmi sa o to namáha.
Ak chceme nosiť v srdci trvalý pokoj
a chceme byť ním obdarení do takej
miery, že to aj iných posilní, to do-
kážeme jedine v spojení s Kristom.
Dnešný človek potrebuje nájsť po-
koj. Ale potrebuje ho nájsť tam, kde

je jeho prameň. Ježiš hovorí: „Pokoj
vám dávam. Svoj pokoj vám dávam. Nie
ako dáva svet.“ Pokoj, ktorý dáva
svet, je veľmi prchavý, chvíľkový.
Viacerí to riešime tak, že keď už ne-
máme čas vyjsť si na pár hodín nie-
kde do záhrady alebo na pokojnejšie
miesto, tak si dáme aspoň cigaretu,
kávu alebo žuvačku. Tým najhlavnej-
ším dôvodom je nervozita, nepokoj,
lebo sme neurotická generácia. A
hľadáme cestu, ako sa upokojiť.

Pokoj v srdci nám môže obnoviť
len Kristus, lebo len on je pokoj. A
volá nás, aby sme pokoj rozdávali aj
ostatným. Človek, ktorý s Božím slo-
vom denne pracuje, nachádza
v ňom Krista, zdroj
vlastného pokoja.
Nech aj nás tieto
stretnutia s Je-
žišom, ktoré mô-
žeme stráviť pri
Božom slove, aj
pri slávení
Eucharistie,
p r i vádza jú
k pokoju tr-
valému, nie
chvíľkovému.

       – jg –

Pritom: „Čas, ako ho charakterizuje
Karl Rahner, je predovšetkým spôsob
vznikania konečnej slobody“. Využitie
času v ponímaní apoštola Pavla nadvä-
zuje na protiklad tmy a svetla, a preto
napomína k životu nie nerozumnému,
ale múdremu. Múdrosť nie je žiadne
vlastníctvo, ale je to dobro, nad ktorým
je potrebné starostlivo bdieť. Od kresťa-
nov sa preto vyžaduje pozorné uvažo-
vanie a skúmanie o to viac, že „dni sú
zlé“ a je potrebné využívať čas. Čas tu
má charakter príležitosti k rozhodova-
niu. Čas ako taký nie je zlý, ale môže
ním byť vtedy, ak je ovládaný zlými
mocnosťami. Svojím určením je dobrý.
Čas sa dá nazývať „zlým“, pretože Kris-
tus-Svetlo ho ako taký odhalil, a týmto
odhaľovaním poveril aj kresťanov. Pre
tých, ktorí sa stali svetlom, je i zlá
doba dobou rozhodovania, a tým i šan-
cou rozhodnúť sa pre Kristovu spásu
a zlú dobu ponechať jej samej. Kto sa
dostane až sem, pre toho je i zlá doba
dobou spásy.

Čo to však znamená? Byť múdrym
znamená prežívať čas ako čas spásy
a nežiť nerozumne. Múdrosť spočíva

Najkrajšie posolstvo nášho nábože-
nstva hovorí, že Ježiš Kristus má moc
napraviť veci aj deň potom, keď čas
snáď už prešiel. Zvesť o pokání, od-
pustení hriechov a o vzkriesení je zvesť
o Božej náprave toho, čo človek už po-
kazil. Preto zostávajme pri Ježišovi.
Pán Ježiš má moc napraviť v nás čas,
ktorý sme pokazili a požívanie jeho tela
nás k tomu privádza. Boh nie je obme-
dzený časom ako my, on je kráľom
času. – bl –

»Keď vojdete do niektorého
domu, najprv povedzte:

                                                       «
(Lk 10, 5)

V. PAVOL NÁS VYZÝVA využí-
vať čas, lebo „dni sú zlé“. O kaž-
dom storočí môžeme povedať, že
je zlé, alebo aspoň nepokojné.

Aj v apoštolových časoch boli nepokoje,
roztržka medzi Židmi a pohanmi, ktorí
verili v Krista, neskôr  krvavé prenasle-
dovanie kresťanov. Takto to pokračovalo
až do našich čias. O žiadnom období
nemôžeme povedať, že bolo dobré.

Dnes sa mnohí ľudia „oháňajú“ slo-
vami, ako dokážu využívať čas. Sku-
točne ho využívajú? Čo považuje dnešný
moderný človek za využívanie času? Je
to Pánova vôľa, alebo je to heslo: „Čas
sú peniaze“. Často sa stáva, že čas počí-
tame ako peniaze.

»Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
Preto nebuďte nerozumní, ale
pochopte, čo je Pánova vôľa.«

Ef 5,16-17

v poznaní Božej vôle. Múdro žiť v dobe
naplnenej Kristom znamená dokazovať
príslušným chovaním vôľu Krista, vôľu
Pána.

Kresťania majú uvoľniť priestor Du-
chu, v ktorom prijali Božiu múdrosť
a ktorý im otvoril prístup k otcovi. On
im dá poznať, čo je vôľa Pána. Kresťa-
nia by nemali zabúdať na také úkony,
ako je spoločné spievanie žalmov, chvá-
lospevov a duchovných piesní.

Čas máme využiť už teraz, už dnes
ho máme premeniť na hodnotu lásky
a porozumenia, lebo dnes je, ale zajtra
už tento dnešný platiť nebude.

Zajtra už budeme mať len ten zaj-
trajší. Preto ho využime. Lebo keď ho-
voríme, že ho máme, už ho vlastne
niet. Musíme si uvedomiť, že tri veci
nemožno vrátiť: vykonaný čin, preho-
vorené slovo a premrhaný čas. Koľkí
z nás by chceli vrátiť späť premrhané
roky.



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Čierna H. Magurová N. Tomková J. Kucharčík A. Oravcová

2. M. Ščerbej J. Hudáček P. Lörinc M. Žiaranová M. Andraš

p. D. Gajdošová A. Potocká M. Prosbová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
9. 7.

6.45
r. V tebe mám dôveru, Pane Bože môj. 11.30

18.00

Ut
10. 7.

r. Ja v spravodlivosti uzriem
tvoju tvár, Pane.

6.45
11.30
18.00

St
11. 7.

Sv. Benedikta, op. 6.45

r. Pána chcem velebiť v každom čase.
11.30
18.00

Št
12. 7.

6.45
r. Pamätáme, Pane, na divy čo si učinil. 11.30

18.00

Pi
13. 7.

Sv. Henricha 6.45

r. Pane, spas ma;
ochraňuj ma v čase súženia.

11.30
18.00

So
14. 7.

Sv. Kamila de Lellis, kň. 6.40
r. Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám

oživne. 18.00

Ne
15. 7. 15. nedeľa v cezročnom období

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 15. 7. 2001

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

9. JÚL-SV. VERONIKA GIULIANIO-
VÁ, REHOĽNÍČKA (1660 – 1727)

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. Mimoriadne stretnutie kresťan-
ských dôchodcov bude
v stredu 11.7.2001 o 17. hod.
v MsKS v Trebišove.

2. V dňoch 21. až 22. 7. 2001 sa
uskutoční púť do Gaboltova.
Záujemci nech sa prihlásia v sa-
kristii.

3. V súvislosti s Pastierskym listom
biskupov Slovenska k otázke jogy
v školách, ktorý sa čítal v našom
kostole dňa 5. 7. 2001, prinášame
adresy kompetentných úradov:

Ministerstvo školstva SR
Stromová 1
813 30  Bratislava
(internet: www.education.gov.sk)

Krajský úrad Košice
Odbor školstva, mládeže
a telesnej kultúry
Komenského 52
041 70  Košice

Okresný úrad Trebišov
Odbor školstva a kultúry
M. R. Štefánika 184
075 01  Trebišov

4. Prosíme darcov o príspevok na do-
platenie nákladov na rekonštruk-
ciu pódia v kostole. Číslo banko-
vého účtu pre tieto príspevky je:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

„JEŽIŠU, POVEDZ MI, čo mám
robiť?“ To bola modlitba diev-

činky Uršule, najmladšej zo 7 sestier.
Narodila sa v Mercatello v Taliansku.
Matkina smrť v roku 1664 bola pre
ňu veľkou skúškou. Jej otca vymeno-
vali za hlavného správcu financií v
Piacenze, kde sa usadili v r. 1668. Tu
ako 10-ročná pristúpila Uršula k pr-
vému svätému prijímaniu. Otec, ktorý
ju miloval najväčšmi zo všetkých, chcel
jej pripraviť krásnu svadbu. Všetko
bolo márne. „Vaše žiadosti sú zbytoč-
né“, odpovedala, „robte, čo chcete, ale
ja budem mníškou.“ Otec napokon sú-
hlasil. Uršula si vyvolila kláštor kla-
risiek kapucínok v Cittá di Castello
pri Perugii. Tam 28. 10. 1677 prijala
rehoľné rúcho a meno sestra Veroni-
ka. Sila vôle sa prejavila u nej aj
v kláštore.

1. 11. 1678 sestra Veronika zložila
svoje rehoľné sľuby, ktorých výročie
oslavovala každý rok. V 34. roku ju
vymenovali za predstavenú, čiže ma-
gistru noviciek. Vychovala veľký počet
rehoľníčiek, z ktorých mnohé dospeli
na vysoký stupeň dokonalosti.

Sestra Veronika mala dar stigiem.
Pre tieto znaky nášho Pána bolo jej
treba vytrpieť mnoho príkoria a poní-
ženia. Biskup i predstavení, aby vy-
skúšali ich pravdivosť, podrobili ju
tvrdej skúške, v ktorej obstála. 5. 4.
1716 ju sestry jednomyseľne zvolili za
predstavenú kláštora a zostala ňou
do smrti. Veľmi sa starala o udržia-
vanie kláštora vo františkánskej chu-
dobe a vo všetkej prísnosti. Nič sa
však nevyrovnalo jej úsiliu o záchra-
nu hriešnikov. Mala dar konať záz-
raky a predpovedať budúcnosť. Zom-
rela 9. 7. 1727 na následky mŕtvice.

Pre jej hrdinské cnosti a dokázané
zázraky ju 26. 5. 1839 Gregor XVI.
vyhlásil za svätú.         – rm –

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA


