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Číslo 39 IV. ročník

Nedeľa 23. septembra 2001
25. nedeľa v cezročnom období

Resp.: Chváľte Pána, lebo dvíha chudobných.

UL

AK SA JEŽIŠ takto
vyjadril, vyjadril sku-
točnosť, že človek,
ktorý sa naučí poc-
tivo, s úctou a vďač-
nosťou spravovať po-
zemské veci, ten si
má možnosť vďaka
svojej poctivosti a

spravodlivosti zaistiť aj večné
hodnoty. Ľudia sú však vo vzťahu k
hmotným veciam často nespravodliví,
nepoctiví, nevďační. Vidia v nich len
možnosť sebaobohatenia. To je stav
človeka, ktorý sa tak upäl na ma-
monu, že stráca pohľad na blížneho.
A keď začne dávať do pozadia ešte aj
Boží zákon a stavia si svoju túžbu po
majetku do popredia, tam vidíme, že
ho už začína pohlcovať aj hmotné
dobro, ktoré môže na tejto zemi
užívať.

Koľkí ľudia sa v súčasnosti dávajú
na rôzne obchody, využívajú každú
príležitosť, aby prilepšili svojej rodi-

ne. A ak nám Pán Boh dáva možnosť
zlepšiť svoju finančnú situáciu v ro-
dine, radi ju prijmeme, ale musíme
si dávať pozor, aby nás to, čomu sa
chceme venovať, na čom chceme za-
robiť, nezačalo zotročovať. A dokon-
ca, aby sme nevytláčali Boží zákon zo
svojej duše a nenahrádzali ho svojou
chamtivosťou. Koľkí ľudia si otvoria
napríklad obchod, predajňu, kde im
už nestačí mať predajné hodiny od
pondelka do soboty, ale oni musia
otvoriť aj v nedeľu. Keď sa prechá-
dzame v nedeľu po mestách, vidíme,
koľko obchodov je otvorených, a to
nie sú len potraviny, reštaurácie a
pohostinstvá, lež aj obchody s iným
sortimentom.

Teda tak spravujme hmotné dobro,
ako sa na kresťana patrí. Nech je na-
še poctivé spravovanie hmotných vecí
svedectvom pre tých, ktorí sú ne-
poctiví. A nechcime svojou poctivos-
ťou obstáť len v ľudských očiach, ale
predovšetkým v očiach Božích.  – jg –

Múdry je ten, kto sa rozhodne, komu chce slúžiť a koho
priateľom chce byť, kým má na to možnosť.

1. Manželia, rodičia, nikdy sa
pred deťmi nehádajte.

2. Svoju lásku rozdeľujte de-
ťom rovnako - nevzbudzujte
pocit, že niekomu nadŕžate.

3. Nikdy deťom neklamte, ani
zo žartu. Čo nesmú vedieť,
to zamlčte, ale klamaním,
nepravdou si nikdy nepo-
máhajte!

4. Nebojte sa kamarátskeho
prístupu k svojim deťom,
dôverujte im.

5. Keď si vaše deti privedú do-
mov kamarátov, správajte
sa k nim tak, ako by ste
chceli, aby sa iní správali k
vašim deťom.

6. Nikdy nekarhajte a netres-
tajte svoje deti v prítom-
nosti iných detí.

7. Nekričte na deti pre ich
chyby, ale chváľte ich preto,
čo je na nich dobré. Po-

chváľte ich dopredu za to,
čo dokážu - dodáte im seba-
dôvery a chuti v ich snahe
konať dobro.

8. Na otázky deti vždy odpo-
vedajte. Nevyhýbajte sa ni-
čomu, na čo sa deti pýtajú.
Svoju odpoveď formulujte
primerane k veku tak, aby
to deti pochopili.

9. Prichádzajte k deťom vždy s
rovnakou láskou a dobrou
náladou! Ak ste náladoví,
deti zneistia a vzdiaľujú sa
vám.

10. Rozkazujte deťom čo naj-
menej len v tom, čo naozaj
musia urobiť. Keď však im
rozkážete, dbajte na splne-
nie rozkazu a nezabudnite
ich pochváliť.

M.H., kaplán



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. J. Galgan D. Gajdošová K. Kassayová M. Žiaranová R. Jurko

2. K. Balintová M. Princíková N. Tomková J. Kucharčík M. Prosbová

p. J. Hudáček D. Kassay M. Andraš

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
24. 9.

r. Veľké  veci urobil s nami Pán a máme
z toho radosť.

6.45
11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 1. sk

17.00 + príprava birmovanci

Ut
25. 9.

r. S radosťou pôjdeme do domu
Pánovho.

6.45
11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 2. sk

17.00 + príprava birmovanci

St
26. 9.

Sv. Kozmu a Damiána, mč. 6.30

r. Nech je zvelebený Boh, ktorý žije
naveky.

11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 3. sk

17.00 + príprava birmovanci

Št
27. 9.

Sv. Vincenta de Paul, kň. 6.45

r. Pán Boh miluje svoj ľud.
11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
28. 9.

Sv. Václava,  mč. 6.45

r. Dúfam v Pána, môjho Boha, v spásu
mojej tváre.

11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
29. 9.

Sv. Michal, Gabriel a Rafael, arch. 6.40 8.30, 9.30 prípr.  birmovanci

r. Pred tvárou anjelov budem hrať
a spievať tebe, Pane. 18.00

Ne
30. 9. 26. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 30. 9. 2001

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

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

SV. GERHARD
(KONIEC 10. STOR. - 1046)

erhard sa narodil koncom 10.
storočia v Benátkach zo
staroslávneho šľachtického
rodu Sagrido. Ako päťročný

dostal ťažkú horúčku. Vtedy ho ro-
dičia obetovali sv. Jurajovi. Po uzdra-
vení ho dali do kláštora sv. Juraja v
Benátkach k benediktínom. Tu vyni-
kal vo vede o zbožnosti. Z kláštora už
neodišiel, ale po dokonalej príprave
zložil slávnostné sľuby a prijal meno
Gerhard. O niekoľko rokov sa stal
opátom. Zatúžil vidieť sväté miesta
vo Svätej zemi.

Loď však stroskotala, a preto po-
kračoval v ceste peši. Nahovorili ho,
aby išiel do Uhorska. Kráľ Štefan ho
s pápežovým dovolením vymenoval
za biskupa mesta Čunád na rieke
Maroša. Biskup začal neúnavne
pracovať. Gerhard žil jednoducho.
Po smrti kráľa Štefana sa stal
kráľom Peter, syn sestry sv. Štefana.
Bol ukrutný. Vládol krátko.

Po ňom bol za kráľa zvolený
Ondrej. Privítali ho s výkrikom: „Vy-
nič nové poriadky a kresťanstvo! Do-
voľ nám vyhnať kňazov a cudzincov!“
Biskup Gerhard počul o hrozných
požiadavkách nespokojencov. Vybral
sa za Ondrejom. Šli s ním biskupi
Beztricus (Bystrík), Buldus a Beneta.
Pri Budíne ich napadli pohania.
Staručkého biskupa Gerharda strhli
z voza, vyvliekli na bralo a zhodili ho
dolu do priepasti. Hruď mu prebodli
oštepom.

Kráľ Ondrej telá mučeníkov po-
choval v Pešti v chráme Panny
Márie. Svätý Gerhard a jeho spo-
ločníci podstúpili mučenícku smrť
24. septembra 1046. Pápež Gregor
VII. v roku 1083 Gerharda a iných
mučeníkov vyhlásil za svätých.

– rm –

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ľubomír Andrejko a Henrieta Ščerbáková
Marek Moroz a Eva Gašparová
Jozef Sopata a Janeta Vasiľová
Mário Alexík a Eva Rohaľová

Radoslav Béreš a Monika Ťuchová
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 16. 9. sviatosť krs-
tu prijal Jakub Tyník. Vítame
ho v našom spoločenstve.

Nech je rodičom na radosť a svetu
na osoh.

V sobotu, 15. 9., si sviatosť
manželstva vyslúžili Marián
Kolodi a Magdaléna Baňacká.
Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.

1. Príprava na prvé sväté prijímanie:
1. sk.- ZŠ Komensk. 2, Po 16.15
2. sk.- ZŠ Štefánika, Ut 16.15
3. sk.- ZŠ Sever, Gorkého a

     Komenského 1, St 16.15
2. Príprava na sviatosť birmovania:

Po - OA, cirk. gymnázium
Ut - učňovské školy, str. združená

  škola
St - štát. gymnázium
So - študujúci mimo TV a starší

3. V sobotu, 29. sept. o 10.00, bude
v Bardejove dóm sv. Egýdia vy-
hlásený za baziliku.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


