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Číslo 36 IV. ročník

Nedeľa 2. septembra 2001
22. nedeľa v cezročnom období

U

Resp.: Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému.

Svätá Terezka si vo svojich
duchovných odkazoch
zaznamenáva: „Vyberám si
vždy posledné miesto, lebo
viem, že to mi nik nevezme.“

snahy po prvenstve. „Kde si bol na
prázdninách?“ „Ja som bol tam
a tam.“ Ten ďalší ešte pridá, len aby
každý ukázal viac než ten druhý. To
sú deti. Ale niekedy to robíme aj my,
dospelí. Človek, ktorý možno celé
prázdniny sedel doma, lebo nemal
na dovolenku ani čas ani peniaze,
ťažko znáša, keď sa niekto pri ňom
chváli i vyvyšuje, kde všade bol. Pri-
jať s pokojom to, že som nikde
nebol, je tiež skúška, či to dokážem.
Prijmime aj v takejto podobe pos-
ledné miesto, nebojme sa ho. Boh si
nás vedie a chráni.

Ježiš nás dnes všetkých volá:
„Učte sa odo mňa, lebo som tichý
a pokorný srdcom.“ Máme výborného
Učiteľa, staňme sa aj výbornými
žiakmi. – jg –

OZNÁME CHVÁLOSPEV Magni-
fikat, v ktorom Mária velebí
Boha za to, že zosadil mocná-

rov z trónov a povýšil ponížených.
Je vzácnosťou vidieť človeka,

ktorý je veľký v ľudských očiach a má
aj pokorného ducha. A je to hrôza
vidieť človeka, ktorý za každú cenu
chce byť veľký v ľudských očiach
a ktorý neraz svojou namýšľanou
veľkosťou len sťažuje život tým,
ktorí s ním žijú. Ak vie byť otec dosť
pokorný, matka dosť pokorná, dieťa
dosť pokorné, tak tam kraľuje Kris-
tov pokoj.

Prežívame obdobie po dovolen-
kách. Deti sa vrátili z prázdnin.
Keby sme si len všimli ich prvé roz-
hovory v škole. Koľko v nich cítiťL

6-ročný Adam: „Teším sa, lebo už
viem napísať celé svoje meno tlače-
nými písmenkami a viem aj trochu
čítať. Chcem sedieť so svojím kama-
rátom Peťom. Mamka mi to už vyba-
vila, lebo sa kamaráti s riaditeľkou
školy.”

15-ročný Lukáš: „Tento rok kon-
čím školu. Na učenie sa neteším,
bojím sa prijímačiek hlavne z mate-
matiky. Som zvedavý najmä na spo-
lužiakov, lebo sme sa dlho nevideli.
V škole je aj „sranda“ najmä cez
prestávky, lebo vtedy môžeme trochu
povystrájať.“

10-ročná Lucia: „Chcem byť mo-
delkou, a preto sa musím veľa učiť.
Neviem, či sa teším na školu. Pri-
hlásila som sa na cudzie jazyky,
lebo chcem pracovať v zahraničí.
Chodí tam ocko na tiráku a hovoril
mi,  že je tam pekne.“

16-ročný Peter: „Kto sa dnes teší
na školu? Prijali ma na cirkevné
gymnázium. Kamarát mi hovoril, že
nie sú tam až takí prísni. Trochu sa
bojím testov, ktoré sa vraj píšu na

Deti sú už také, či majú šesť alebo pätnásť. Niektoré majú radosť, že sa opäť
stretnú so svojimi kamarátmi a možno sa nájdu aj takí, čo sa tešia aj na svojich
učiteľov.   – km –

Letné prázdniny
 sú

uz¡ minulost'ou

päť sa začne ten známy kolotoč. Na stanovený čas sa každé ráno
rozozvučia budíky, aby svojím zvukom prebudili malých aj veľkých
sedmispáčov. Či sa deti tešia na školu? Skôr áno ako nie. Niektoré z nich

sa dali prehovoriť, na chvíľu prerušili svoju prázdninovú hru a pustili  sa do
„vážnej debaty“.

samom začiatku. Budem sa musieť
pozrieť hlavne na angličtinu, zopa-
kovať si ju, aby som si to hneď na
začiatku nezbabral.“

11-ročná Anička (Petrova sestra,
ktorá bola v ustavičnom pohybe, a
na rozhovor sa nechcela dať pre-
hovoriť. Po chvíli sa predsa len za-
stavila a jedným dychom zo seba vy-
sypala): „Nechcem, aby sa prádniny
skončili. U babky nám je teraz sve-
tovo, nekričí na nás tak ako ocko s
mamkou, keď chodíme do školy.
Tam zase musíme ticho sedieť a
veľa písať. Naša učka nás stále pre-
sádza, lebo vyrušujeme. Musím se-
dieť s Maťom, ktorý stále je. Robí to
aj cez hodinu. Je tučný a často mi
zje aj moju desiatu. Do školy sa mi
ešte nechce.“

Túto poslednú vetu povedala po-
tichu a skôr pre seba, pričom si za-
čala veselo poskakovať, neuvedomu-
júc si „vážnosť situácie“, že práz-
dniny sú naozaj preč, ako sa v
rozprávke hovorí, za horami-dolami.



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Ščerbej M. Princíková M. Sakáčová B. Dinisová J.Juhaščíková

2. M. Čierna J. Hudáček N. Tomková M. Švagrovská M. Jenčíková

p. D. Gajdošová P. Lörinc H. Andrejová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
3. 9.

Sv. Gregora Veľkého, pp. uč. 6.45

r. Pán príde súdiť všetky národy.
11.30
17.00

Ut
4. 9.

r. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v
krajine žijúcich.

6.45
11.30
17.00

St
5. 9.

r. V tvoje milosrdenstvo, Pane, úfam
naveky.

6.45
11.30
17.00

Št
6. 9.

Posvätenie katedrálneho
chrámu v Košiciach

6.45
11.30

r. Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi. 18.00

Pi
7. 9.

Sv. Marka, Melichara, Štefana –
Sv. Košických mučeníkov

6.45 Prvý piatok

11.30 17.00 krížová cesta

r. S plesaním vstupujte pred tvár nášho Pána. 18.00 + adorácia, záver: 20.00

So
8. 9.

Narodenie Bl. Panny Márie
6.40 Fatimská sobota

9.00
11.00 pri sv. omši sobáš

r.  Duša mi jasá v mojom Bohu. 18.00

Ne
9. 9. 23. nedeľa v cezročnom období

7.30
9.00

10.30
15.00 pobožnosť

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 19.00 9.00 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30 10.30

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 9. 9. 2001

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

SV. GREGOR VEĽKÝ
(?540 – 604)
GREGOR SA NARODIL v Rí-
me okolo r. 540 ako syn váže-

ného rímskeho senátora Gordiána
a jeho manželky Silvie. Oboch uctie-
vame ako svätých. Gregor sa venoval
štúdiu právnických vied. Ako 30-roč-
ný sa stal mestským prefektom. Po
smrti otca sa zriekol úradu a maje-
tok rozdal na dobročinné ciele. Zalo-
žil 6 kláštorov a siedmy sv. Ondreja
zriadil vo svojom paláci v Ríme.

Gregor žil v otcovskom dome ako
jednoduchý mních vo veľkej prísnos-
ti. Jeho sebazapieranie v bdelosti a
pôste mu spôsobilo nebezpečnú cho-
robu žalúdka. Pápež Pelágius II ho v
r. 579 poslal ako vyslanca do Cari-
hradu. Mal udržiavať dobré styky me-
dzi pápežskou stolicou a cisárskym
dvorom. Po šiestich rokoch sa vrátil
do Ríma.

V novembri 589 sa rozvodnila v
Ríme rieka Tiber a zaplavila mesto.
Nato v meste a v okolí vypukol mor.
Obeťou sa stal aj pápež Pelágius II.
Za nového pápeža zvolili diakona Gre-
gora. Zostal v Ríme a povzbudzoval
veriacich k modlitbe a k pokániu. Me-
dzitým cisár voľbu potvrdil.  3. 9. 590
ho vysvätili za rímskeho biskupa, a
tak zaujal Stolec sv. Petra pod
menom Gregor I.

Gregor svojou starostlivosťou o
Rím a jeho okolie položil základy ne-
skoršej svetskej vlády pápežov, cir-
kevného štátu. Aj ako pápež žil
skromne kláštorným životom, pomá-
hal chudobným a trpiacim. Nesmrteľ-
né zásluhy si získal zdokonalením
liturgie a upravením cirkevného spe-
vu. Zaviedol gregoriánsky chorál a
pre tento cieľ založil spevácku školu
(Schola cantorum). Napísal veľa hod-
notných kníh. Umrel dňa 12. marca
604. Pochovali ho v chráme sv. Petra
v Ríme.         – rm –

1. Dnes, pri svätej omši o 9.00,
bude Veni sancte.

2. Prosíme rodičov, aby svojich tre-
tiakov do 15. 9. nahlásili na prí-
pravu k 1. sv. prijímaniu.

3. Študenti, ktorí už skončili deviaty
ročník ZŠ a starší, ktorí majú zá-
ujem prijať sviatosť birmova-
nia, nech sa do 15. 9. prihlásia
na prípravu k prijatiu tejto svia-
tosti.

4. Počas týždňa budeme spovedať
pred každou rannou sv. omšou,
dopoludnuia od 10. 00 a popolud-
ní takto: v  St, Št a Pi od 15.00;
v Zempl. Hradišti spovedáme vo
štvrtok od 18.00;
vo Vojčiciach v utorok od 16.30.

5. Na budúcu nedeľu bude zbierka
na kňazský seminár.

6. Prosíme veriacich, aby pri sobáš-
nych sv. omšiach miesta vo svätyni
nechali pre svadobných hostí.

7. Pripomíname a prosíme, aby sa-
kristia pri všetkých sv. omšiach
a pobožnostiach nebola obsa-
dzovaná veriacimi, ktorí majú
povinnosť nábožnej účasti na
sv. omšiach a pobožnostiach.
Tam sú rušení v nábožnosti a
zároveň prekážajú v činnosti
obsluhy.

SSSSSOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ľuboš Dalnóki a Martina Zacharová
Pavol Béreš a Andrea Čumitová
Roman Hanc a Anna Tomková
Ján Bodnár a Martina Vavreková

Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu 5. 8. sviatosť krstu prijala
Petra Emanuela Adamová. Vítame ju
v našom spoločenstve. Nech je rodi-
čom na radosť a svetu na osoh.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


