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Číslo 16 V. ročník

Nedeľa 14. apríla 2002
3. veľkonočná nedeľa

Resp.: Ukáž mi, Pane, cestu života.

UL

EĽKONOČNÁ RADOSŤ je zá-
kladným tónom, ktorý zaznie-
va v živote kresťana. Mnohé

zostáva aj teraz ešte ťažké a temné.
Ježiš však žije a Boh nás miluje.

Máme nádej.
Vzkriesený sa zjavuje učeníkom.

Pri stolovaní vidia gesto lámania
chleba, ktoré im je dôverne známe.
Čo všetko im však hovorí teraz!

Teda žije, Ježiš ukrižovaný, po-
chovaný. A je tu, hľadal ich, opäť im
zaručuje stratené spoločenstvo. Po-
silnení týmto stolovaním môžu vyjsť
von a horiacim srdcom dosvedčovať:
Ježiš vstal z mŕtvych, Ježiš žije.

Ježiš – víťaz nad smrťou – stojí
nepremožený, slávny uprostred
sveta a pozýva k sebe všetkých, ktorí
chcú byť novým stvorením a začať
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(Lk 24, 34)

„Prijal život, vstal z mŕtvych
a žije po všetky dni na veky vekov.“

(Sv. Irenej)

znovu, dokonalejšie, múdro, šťa-
stne.

Nech aj v nás vzbĺkne iskra viery,
aby teraz ako blesk živého Krista
zapaľovala jedno pokolenie za dru-
hým a stala sa Božou fakľou v tem-
ných údoliach nášho putovania.

Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych,
Boh mu daroval večnú slávu,
aby človek mohol v neho vložiť

svoju nádej,
aby človek mohol jemu uveriť,
lebo skrze neho bol oslobodený od

biedy života
a krvou nepoškvrneného Baránka

bol vykúpený.
Preto treba uveriť Kristovi.
Treba tu na zemi žiť v Božej bázni,

aby vzácna Baránkova krv nebola
vyliata nadarmo.  – jg –

Žiť znamená modliť sa, totiž neustále si uvedomovať závislosť na Pánu
Bohu a ďakovať mu tým, že sa oňho úplne, všetkou silou svojho vnútra
opierame. Pre veriaceho človeka je modlitba niečím prirodzeným. Je
každodennou potrebou, je potravou pre dušu, je energiou, ktorá nám
pomáha žiť. Keď sa modlíme Otče náš...

Otče náš

Nehovorme, Otče - keď sa nesprá-
vame ako deti.

Nehovorme náš - ak nie sme so
svojimi blížnymi spojení láskou.

Nehovorme, ktorý si na nebe-
siach - ak myslíme len na pozemské
veci.

Nehovorme, posväť sa meno tvo-
je - ak ho sami znesväcujeme.

Nehovorme, príď kráľovstvo
tvoje - keď hľadáme len hmotné
úspechy.

Nehovorme, buď vôľa tvoja - po-
kiaľ nie sme ochotní zachovávať De-
satoro.

Nehovorme, chlieb náš každo-
denný daj nám dnes - ak sme ľaho-
stajní k tým, ktorým chlieb skutočne
chýba.

Nehovorme, odpusť nám naše
viny - ak niekoho nenávidíme a
ubližujeme mu.

Nehovorme, neuveď nás do po-
kušenia - ak máme v úmysle hrešiť.

Nehovorme, zbav nás zlého - keď
proti zlu nebojujeme.

Nehovorme, Amen - ak neberieme
každé slovo tejto modlitby úprimne a
vážne.

Aké ťažké je modliť sa k nebes-
kému Otcovi opravdivo!

Istého benediktínskeho novica
poslali do Francúzska, aby sa zdo-
konalil vo francúzštine. Jeho úlohou
bolo aj vyučovanie katechizmu na
jednej základnej škole. Raz diktoval

deťom modlitbu Otče náš a ony si ju
písali do pracovných zošitov. Keď sa
prechádzal pomedzi lavice, všimol si,
že jedno dievča namiesto „buď vôľa
tvoja“, napísala takto: „tvoja vôľa
nech je sviatkom.“

Novic dievča opravil, ale súčasne
konštatoval, že tento omyl obsahuje
hlbokú pravdu a je to vlastne nád-
herné želanie, aby Božia vôľa, hľa-
daná, objavovaná a uskutočňovaná v
každodennom živote bola vždy sviat-
kom.

Deti vedia, ako vyzerá Boh, ale pri-
chádzajú do nášho sveta dospelých,
ktorý ich často nasmeruje na iné
cesty.

Na zmenu tohto sveta by stačilo,
keby niekto, hoci aj z tých najmen-
ších, mal odvahu začať ho meniť.

– km –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
15. 4.

6.45
Sk 6,8-15; Ž 119; Jn 6,22-29 11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 1.sk

Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. 17.00 + príprava birmovanci

Ut
16. 4.

6.45
Sk 7,51-8,1a; Ž 31; Jn 6,30-35 11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 2.sk

Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. 17.00 + príprava birmovanci

St
17. 4.

6.45
Sk 8,1b-8; Ž 66; Jn 6,35-40 11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 3.sk

Jasaj Bohu, celá zem. 17.00 + príprava birmovanci

Št
18. 4.

6.45
Sk 8,26-36.38-40; Ž 66; Jn 6,44-51 11.30 +začiatok adorácie

Jasaj Bohu, celá zem. 18.00 +záver adorácie

Pi
19. 4.

6.45
Sk 9,1-20; Ž 117; Jn 6,52-59 11.30

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 18.00

So
20. 4.

Sk 9,31-42; Ž 116; Jn 6,54a.60-69 6.40 8.30, 9.30 prípr. birmovanci

Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? 18.00

Ne
21. 4. 4. veľkonočná nedeľa

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 6.45 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová B. Šimková N. Tomková B. Dinisová

žalmy J. Babejová T. Ruttkayová P. Lörinc
2. čítanie Ľ. Bajus D. Gajdošová M. Sakáčová J. Kucharčík

prosby J. Galgan P. Urban A. Potocká

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 21. 4. 2002

Nemocnica Po – Pi o 16.15, Ne o 16.15 Ústav Ut, Št, So o 11.00
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12. APRÍL – SV. KONRÁD Z
PARZHAMU (1818-1894)

olíska tohto svätého stála v
Parzhame v Dolnom Bavor-
sku. Narodil sa 22. decembra

1818 a v ten istý deň ho i pokrstili
na meno Ján Evanjelista. Ako 6-roč-
ný začal chodiť do školy vo Wengu.
Cestou do školy sa modlil ruženec.
Ľudia vraveli:„Ján bude svätý!“ Sko-
ro stratil oboch rodičov. Starali sa
oň sestry. Jeho denný život vypĺňala
práca a modlitba. Stále žil vo vedomí
Božej prítomnosti. Chodieval na pút-
nické miesta a bol členom nábožen-
ských združení mládeže. Ján chápal
život ako službu Bohu a ľuďom. Zatú-
žil po kňazskom alebo rehoľnom ži-
vote. V r. 1849 sa stal kandidátom
rádu kapucínov a dostal rádové meno
Konrád. Dali ho na výpomoc k bráne.

17. septembra 1851 dostal dlho
očakávané rehoľné rúcho. Dňa 4. ok-
tóbra 1852 zložil sľuby chudoby, čis-
toty a poslušnosti. Predstavení mu
určili to, na čo najmenej myslel:
túžil slúžiť iba Bohu, a teraz slúžil
aj ľuďom. Postavili ho k najna-
vštevovanejšej bráne kapucínskeho
kláštora v Altöttingu. Tu strávil 41
rokov svojho života.

Od vrátnika Konráda sa každému
dostalo to, čo očakával. Každému ve-
noval potrebný čas, počúval ho trpe-
zlivo, múdro, citlivo. Jeho ochota a
úslužnosť ho však stáli veľa práce.
Od Boha mal dar jasnovidectva.

Sám ostal vždy chudobný. Všetko
odmietal so slovami:„Nič nepotrebu-
jem, mne stačí svätá chudoba.“ Slo-
vo „moje“ vôbec nepoznal. Čistotu
srdca si zachoval až do smrti. S
bratmi žil v úplnej zhode. Na veži
zvonil zvon na Anjel Pána a Konrád
s úsmevom na tvári vydýchol pos-
ledný raz. Bolo to 21. apríla 1894.
Pochovali ho v kapucínskom kostole
v Altöttingu.         – rm –

1. 4. veľkonočná nedeľa je nedeľou
Dobrého pastiera. Cirkev nás vy-
zýva hlasom sv. Otca v tento deň
sa modliť za duchovné povolania,
ktoré sú v každej dobe vystavené
rôznym skúškam. Okrem duchov-
ných obiet je zvykom v túto nedeľu
konať finančné zbierky na pod-
poru kňazského seminára. Tak-
to urobíme aj my v našej farnosti.

2. 11. mája sa v Michalovciach us-
kutoční Arcidiecézne stretnutie
mládeže 2002. Program stret-
nutia je na plagáte. Záujemcovia
nech sa nahlásia v sakristii.

3. Vo Vojčiciach v nedeľu 21. 4.
budú o 14.00 hod. vešpery.

4. Príprava prvoprijímajúcich vo
Vojčiciach bude v stredu o 18.00.

5. Pokračujeme v dostavbe sanktu-
ária postavením pevného oltára.
Prosíme o vaše milodary. Číslo
bankového účtu pre tieto príspev-
ky je:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
6. 4., sviatosť krstu prijali
Anna Mária Baránková a Dá-
ša Mihalčíková. Vítame ich v

našom spoločenstve. Nech sú rodi-
čom na radosť a svetu na osoh.

V sobotu, 6. 4., si sviatosť
manželstva vyslúžili Marek
Čierny a Katarína Koscelní-
ková. Na spoločnej ceste životom im
prajeme veľa Božieho požehnania.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Igor Babuľák a Martina Gibová
Cyril Mlynár a Eva Rošková
Matej Vaľo a Lenka Timčová

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

OZNAMY SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


