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Nedeľa 28. apríla 2002
5. veľkonočná nedeľa

Resp.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,
ako dúfame v teba.

UL

OH OTEC V KRISTOVI prijal
všetkých, aby sa všetci stali
živými kameňmi Božieho domu,

pre ktorých sa Kristus stal cestou,
pre ktorých sa Kristus stal pravdou,
pre ktorých sa Kristus stal životom,
ktorých on sám vyviedol z temnôt
a pozval k svojmu pravému svetlu.
Dom, kde je miesto pre Ježiša i pre
jeho učeníkov, nie je pozemskou
stavbou, ale je to bezprostredná blíz-
kosť Božia, „miesto pri Otcovi“. Ces-
tou do tohoto domu je Ježiš sám.
Táto cesta zahŕňa i pravdu a život.

Pozýva všetkých veriacich. Všetci
majú prinášať obety milému Bohu.
Všetci sú vyvoleným pokolením.
Všetci sú svätým národom.

Moja nádej. – Ku komu mám volať,
Pane, ku komu sa utiekať, ak nie

»JA SOM CEST»JA SOM CEST»JA SOM CEST»JA SOM CEST»JA SOM CESTA, PRAA, PRAA, PRAA, PRAA, PRAVDA A VDA A VDA A VDA A VDA A ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOT« IVOT« IVOT« IVOT« IVOT« (Jn 14, 6)(Jn 14, 6)(Jn 14, 6)(Jn 14, 6)(Jn 14, 6)

mená, že mám byť živou časťou jeho
domu, mám prinášať obetu svojho ži-
vota, mám kráčať po ceste, ktorú mi
ukázal, mám žiť pravdou, ktorú ma
učil, mám si privlastňovať život,
ktorý mi on daroval. Som Božím vyvo-

lencom.
Byť kres-

ťanom zna-
mená veriť
v Ježiša
Krista, na-
sledovať ho.
Z n a m e n á
stretnúť sa
s ním v je-
ho slove a
žiť s ním vo
sviatosti.

 – jg –

Milovaný Syn nám otvára
prístup k Otcovi. Môže

od nás žiadať, aby sme
»hľadali« a »klopali«, lebo on

sám je brána a cesta.

k tebe? Nič, čo nie je Boh, nemôže
splniť moju nádej. Boha samého si
žiadam a hľadám, k tebe samému,
Bože môj, sa obraciam, aby som ťa
dosiahol.

Aj mňa si vyvolil Boh, mám podiel
na jeho svätom kňazstve, to zna-

EĎ PRÍDU DETI zo školy domov,
zvykneme sa ich skôr opýtať, čo
bolo na matematike, slovenčine,

ale výchovy (hudobnú, výtvarnú…) málo-
kedy spomenieme. Skôr ich vnímame,
že sú do počtu, lebo je to tak už roky-ro-
kúce. Väčšinou z nich majú deti jednot-
ky. Ako je to s náboženskou výchovou?
Ako sa tu darí žiakom? Sú vychovanejší,
„veriacejší“, lepší v správaní? Rímsko-
katolícke náboženstvo na jednej z na-
šich základných škôl vyučuje Mgr. B.
Šimková, ktorá nám ochotne odpovedala
na otázky týkajúce sa učiteľov nábožen-
skej výchovy.

 Aké vzdelanie majú katechéti, čo mu-
sia absolvovať?

Majú vysokoškolské vzdelanie. Ja som
absolvovala Cyrilo-Metodskú Bohoslo-
veckú fakultu Univerzity Komenského (CM
BF UK) v Spišskom Podhradí. Je to 5-ročné
štúdium, ktoré je základnou podmienkou
pre vyučovanie náboženskej výchovy (NV).
Súhlas vyučovať udeľuje miestny biskup
cez kánonickú misiu. Pre mňa to znamená
ďalej sa vzdelávať, zúčastňovať sa kurzov,
biblických seminárov. Okrem toho som čle-
nom pedagogického zboru, kde si tiež pl-
ním povinnosti, ktoré vyplývajú z mojej
pracovnej náplne.

 Čo by všetko mali žiaci vedieť z NV po
ukončení ZŠ, aby sviatosť birmovania
nebrali ako „skúšanie“, ktoré im uberie
z ich života?

NV od 1. až po 9. ročník umožňuje de-
ťom osvojiť si vedomosti adekvátne ich ve-
ku. Tie sa postupne dopĺňajú. Snahu ka-
techétov treba podporovať aj rodinnou vý-
chovou, v ktorej sa prakticky realizujú
prijaté vedomosti. „Birmovka“ je rekapitu-
láciou vedomostí, je sviatosťou kresťanskej
zrelosti, nie skúšaním, ako sa to mylne
chápe. NV v spojení s rodinnou výchovou
má umožniť mladému kresťanovi nielen
teoretické poznanie, ale má ukázať aj cestu
osobného stretnutia s Bohom.

 Ktorá veková kategória detí je otvore-
nejšia, prístupnejšia? Aký je vzťah me-
dzi tebou a žiakmi?

Som katechétkou pre žiakov základ-
ných a stredných škôl. Snažím sa vytvoriť
takú atmosféru, aby hodina mala pokojný
priebeh, nie vždy sa to podarí. Vzťah
buduje aj ten druhý, čiže žiak. Ovplyvňuje
ho napríklad aj neúspech na predchádza-
júcej hodine, alebo nepríjemný zážitok
z domu. Mám ich všetkých rovnako rada,
usilujem sa o dobrý a úprimný vzťah. Na
strednej škole pociťujem väčšiu pasivitu,
akoby nemali o nič záujem, snažím sa ich
„prebudiť“, aby si viac všímali svojich
blížnych, viac reagovali na problémy iných,
nielen na svoje. Ešte dobre, že sa to
netýka všetkých.

 Je niečo v náboženskej výchove, čo
etická výchova neobsahuje? Pripraví ná-
boženská výchova eticky, morálne dob-
rých „budúcich občanov“ pre život v na-
šej spoločnosti?

Výber obidvoch výchov je na rodičoch.
Tí však často robia chybu v tom, že ich
dieťa „musí“ prvé 3 roky navštevovať NV,
aby pristúpilo k sviatostiam, potom sa
v praktizovaní prestane. Dieťa tým stráca
celkový prehľad. Keď začne znovu navšte-
vovať NV na strednej škole, dochádza
k nepochopeniu. Žiak si musí doplniť vyne-
chané vedomosti. Nechcem podceniť výz-
nam etickej výchovy, tá chce rovnako prip-
raviť zrelú osobnosť pre život aj do života.
Aj tu učiteľ ponúka cestu, na ktorej si žiak
tvorí svoj názor, učí sa rozlišovať dobro od
zla. V NV ponúkame deťom vzťah k blíž-
nemu cez Boha, ktorý je priamo určený. NV
pripravuje nielen eticky dobrých občanov,
ale predovšetkým zrelých kresťanov, ktorí
sú si vedomí svojho poslania.

 Čo si želáš do svojej ďalšej práce?
Nech ľudia, s ktorými sa stretávam,

oslovujem, robili, šírili ďalej lásku, dobro,
Boha, aby o ňom rozprávali.
Ďakujem za rozhovor.         – km –
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
29. 4.

Sv. Kataríny Sienskej, pn. uč. 6.45
Sk 14,5-18; Ž 115; Jn 14,21-26 11.30

Nie nás, Pane, osláv, ale svoje meno. 17.00

Ut
30. 4.

Sv. Pia V., pp. 6.45
Sk 14,19-28; Ž 145; Jn 14,27-31a 11.30
Velebíme ťa, Pane, pre tvoju slávu. 17.00

St
1. 5.

Sv. Jozefa, rb. 6.45
Gen 1,26-2,3; Ž 90; Mt 13,54-58 11.30

Požehnaj, Pane, námahu našich rúk. 17.00

Št
2. 5.

Sv. Atanáza, bs. uč. 6.45
Sk 15,7-21; Ž 96; Jn 15,9-11 11.30

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. 18.00

Pi
3. 5.

Sv. Filipa a Jakuba, ap. 6.45 prvý piatok
1 Kor15,1-8; Ž 19; Jn 14,6-14 11.30

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. 18.00 + adorácia, záver: 19.30

So
4. 5.

Sk 16,1-10; Ž 100; Jn 15,18-21 6.40 fatimská sobota

Boh je náš Pán a my sme jeho ľud. 18.00

Ne
5. 5. 6. veľkonočná nedeľa

7.30
9.00

10.30
15.00 pobožnosť 1. nedele

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št P i 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 J. Galgan P. Urban A. Potocká M. Švagrovská

žalmy J. Kucharčík J. Babejová P. Lörinc
2. čítanie K. Balintová B. Šimková N. Tomková B. Dinisová

prosby Ľ. Bajus D. Gajdošová M. Sakáčová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 5. 5. 2002

Ústav Ut, Št o 11.00, So o 15.00
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Vo Vojčiciach v nedeľu 5. 5. bude o 14.00 hod. pobožnosť 1. nedele.

Nemocnica Po – Pi o 16.15, Ne o 16.15

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Matej Vaľo a Lenka Timčová
Rastislav Mikuláš a Gabriela Snováková
Kristián Podracký a Terézia Butková
Ladislav Andrejčák a Marieta Ondová

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 sobotu 20. 4. si sviatosť
manželstva vyslúžili Igor Ba-
buľák a Martina Gibová. Na
spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.

OZNAMY

1. Počas prvopiatkového týždňa bu-
deme spovedať nasledovne:
Trebišov: ráno pred sv. omšou,
dopoludnia: St od 9.00,Po, Ut, Št,
Pi  od 10.30, popoludní: St, Št, Pi
od 15.00
Vojčice: Ut od 16.30
Zempl. Hradište: Št od 18.00

2. Pokračujeme v dostavbe sank-
tuária postavením pevného otlára.
Prosíme o vaše milodary. Číslo
bankového účtu pre tieto prís-
pevky je: VÚB pobočka Trebišov,
335248-622/0200

29. APRÍL – SV. KATARÍNA
SIENSKÁ (1347 – 1380)
ATARÍNA SA NARODILA 25.
marca 1347 v toskánskom
meste Siena v strednom Ta-

liansku ako posledná z dvadsiatich
piatich detí, z dvojčiat.

Od malička bola slnkom rodiny.
Volali ju Eufrozína, čo znamená Po-
tešenie. V šiestich rokoch mala prvé
videnie Ježiša Krista. Toto videnie
chápala ako povolanie k jeho nasle-
dovaniu.

V dvanástich rokoch ju čakala veľ-
ká skúška. Rodičia ju chceli vydať.
Napokon ustúpili a Katarína sa mo-
hla venovať duchovnému životu. V r.
1364 sa stala členkou tretieho rádu
sv. Dominika. Boli to vo svete žijúci
laici, ktorí si obliekali vždy čierno-
biele rúcho a mali odbavovať iba
určité modlitby. Málo jedla a spala;
trikrát denne sa bičovala. Nezaobiš-
la sa bez prudkých duševných bojov.

Videnia, extázy vyvolávali jej veľ-
kú popularitu, ale i závisť a klebety.
Vedela čítať hriešnikom vo svedomí,
mnohých obrátila. Jej apoštolát rás-
tol, ale mal sa aj zavŕšiť.

Katarína žila v storočí ťažkostí a sú-
žení, ktorými trpela najväčšmi Cirkev.
Išlo o obdobie tzv. Avignonského za-
jatia pápežov, keď pápežská moc bola
podmanená svetskou mocou kráľov.

Katarína bola Božím poslom, aby
urovnala tieto nešťastné pomery v
Cirkvi. V r. 1376 opustila rodnú Sie-
nu a prišla do Avignonu k pápežovi.
Pápež Gregor XI. Po rozhovore s Ka-
tarínou opustil Avignon a odišiel do
Ríma. Katarína vyriešila pre Cirkev
osudnú záležitosť, ktorá sa vliekla 71
rokov. Pokúsila sa vyriešiť ďalšie ne-
zhody v Cirkvi, ale nepodarilo sa jej
to. Znášala to veľmi ťažko.

So slovami: „Pane, do tvojich rúk
porúčam svoju dušu“, skonala 29.
apríla 1381 v Ríme.

Pochovali ju na cintoríne domini-
kánskeho kláštora Alla Minerva v
Ríme. Neskoršie uložili jej pozostat-
ky pod hlavný oltár v kostole S. Ma-
ria sopra Minerva.

29. júna 1461 ju pápež Pius II.
Vyhlásil za svätú, Pavol VI. 4. októ-
bra 1970 za učiteľku Cirkvi. Katarína
bola geniálna žena. Napísala spisy
Dialóg s Bohom, Modlitby, Listy.

Pápež Pius XII. Ju v roku 1939 vy-
hlásil za hlavnú patrónku Talianska
spolu so sv. Františkom Assiským.

– rm –

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


