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Nedeľa 5. mája 2002
6. veľkonočná nedeľa

Resp.: Jasaj v Bohu celá zem.

UL

ILOVAŤ JEŽIŠA neznamená
prilipnúť k jeho viditeľnej
a hmatateľnej prítomnosti,

ale plniť jeho vôľu, „zachovávať jeho
prikázania“. Apoštoli nám zanechali
príklad uctievania Krista. Sami plní
moci Ducha Svätého udeľujú toho
istého Ducha všetkým, ktorí po ňom
túžia. Vedia, že Božou vôľou je robiť

celá životná orientácia učeníkov.
Uskutočnenie tejto lásky k Ježišovi
vedie k hlbokému spojeniu človeka
s trojjediným Bohom, ktoré je vyjad-
rené výrazmi „ste vo mne, som vo
vás“.

Vďaka ti, Bože. Veď ty prichádzaš
ku mne aj na tých miestach, ktoré
neposkytujú nijakú ochranu a nijaký

dobro, ba, že pre tých, čo boli obda-
rovaní Duchom, je lepšie mnoho
trpieť pre dobro, ako zle robiť. Preto
v sebe uctievajú Krista s radosťou
tak, že si zachovávajú čisté svedo-
mie v Kristovi.

Ježiš Kristus ostal so mnou a je
vo mne skrze Ducha pravdy, ktorého
mi zoslal. Ten, ktorý je so svojím
Otcom, je so mnou. To znamená, že
mám zachovávať jeho prikázania, ale
predovšetkým robiť dobre, ako on
robil. Čiže mám sa deliť o bohatstvo
darov, ktoré som dostal: robiť dobro,
aj keby som mal preto trpieť.

Orientácia na Ježiša v evanjeliu
je vyjadrená výstižne slovom „milo-
vať ho“. Od toho postoja sa odvíja

útulok. Vďaka ti, Bože. Veď ty konáš
miesto mňa, keď ja by som naj-
radšej unikol mrzutosti.

Otče, ktorý si na nebesiach,
všetkých, ktorí sa živíme telom a kr-
vou tvojho Syna, naplň Duchom Svä-
tým, aby sme boli v Kristovi jedno
telo a jeden duch.  – jg –

čiže Božie slovo, je titul dog-
matickej konštitúcie II. vati-
kánskeho koncilu, kde je prvýkrát
v 2000-ročnej histórii ekumenických
koncilov podaný vo vieroučnej konštitú-
cii výklad základných kategórií týkajú-
cich sa Svätého písma a jeho interpre-
tácie.

Medzinárodná biblická konferencia,
ktorá sa konala v dňoch 25. a 26. apríla
2002 na Katolíckej univerzite v Ružom-
berku, sa venovala tejto problematike.
Konferencie sa zúčastnili poprední od-
borníci z biblistiky, prof. J. Beutler
z Pápežského biblického inštitútu, prof.
L. Hogan z USA,
prof. Jelonek z Poľ-
ska a naši biblisti.

Konferenciu ot-
voril biskup mons.
Imrich. V úvode
doc. Tyrol ozrejmil
príčiny a vznik Dei
verbum (DV), zlo-
žitú a komplikovanú cestu ku koneč-
nému textu dokumentu. Zdôraznil veľký
význam tohto dokumentu pre celú Cir-
kev, ako aj pre interpretáciu Svätého
písma a jeho používanie.

Pri 1. kapitole ZJAVENIE bol zdôraz-
nený najmä čl. 6: „Božím zjavením chce
Boh vyjadriť a dať poznať samého seba a
večné rozhodnutie svojej vôle o spáse
človeka, aby ho urobil účastným božských
dobier, ktoré presahujú každú ľudskú
predstavu. Svätý cirkevný snem vyznáva,
že Boha, prvopočiatok a cieľ všetkého,
možno s istotou poznať zo stvorených vecí
prirodzeným svetlom ľudského rozumu“
(porov. Rim 1, 20).

K 2. kapitole PODÁVANIE (TRADO-
VANIE) BOŽIEHO ZJAVENIA prednášal
prof. Beutler. Uviedol, že otázkou, v akej
forme sa podáva Božie zjavenie v Ježišo-
vi Kristovi v priebehu histórie, sa zaobe-
rá katolícka Cirkev už od Tridentského

koncilu (1545-1563). V závere spomenul
dokument Pápežskej biblickej komisie
z novembra 2001, ktorý vyšiel pod náz-
vom „Židovský národ a jeho Sväté písmo
v kresťanskej Biblii“. Uvádza sa tam:
„Kresťanstvo zdieľa so židovstvom pre-
svedčenie, že Božie zjavenie nikdy nebude
môcť byť v úplnosti vyjadrené v písomných
textoch. Toto presvedčenie sa prejavuje
v závere štvrtého evanjelia, kde je napí-
sané, že ani na celom svete by nebolo dosť
miesta na knihy, ktoré by bolo treba
napísať, aby sa dalo opísať všetko, čo Ježiš
urobil“ (porov. Jn 21, 25).

K 3. kapitole INŠPIRÁCIA SVÄTÉHO
PÍSMA A JEHO VÝKLAD prednášal
prof. Hogan. Zaoberal sa aj často disku-

tovanou otázkou
pravdivosti Svätého
písma. Citoval kar-
dinála Königa, že:
„Sväté písmo obsa-
huje faktické omyly,
ale Písmo sväté ne-
učí omyly.“

4. a 5. kapitola
hovorí o STAROM ZÁKONE a NOVOM
ZÁKONE. Tu platí že: „Boh, ktorý inšpi-
roval knihy obidvoch zákonov a je ich
pôvodcom, vo svojej múdrosti to tak za-
riadil, že v Starom zákone sa skrýva Nový
a v Novom sa odhaľuje Starý“ (viď. sv. Au-
gustín).

6. kapitola SVÄTÉ PÍSMO V ŽIVOTE
CIRKVI ukladá, aby Sväté písmo bolo
veriacim čo najprístupnejšie. Zároveň
nabáda k čítaniu a štúdiu Svätého pís-
ma, aby sa slovo Pánovo rýchle šírilo
a oslávilo.

Na konferencii bolo konštatované, že
DV je na Slovensku málo známe a nevy-
užíva sa vo farnostiach, ani v živote ve-
riacich. Ako konštatoval aj kardinál Ra-
tzinger, očakávania II. vatikánskeho
koncilu sa zatiaľ nenaplnili. To je výzva
pre nás všetkých, aby sme štúdiom DV
ho napĺňali v našom kresťanskom ži-
vote.  – bl –

»Páčilo sa Bohu vo svojej dobrote
a múdrosti zjaviť seba samého a dať

poznať tajomstvo svojej vôle, pomocou
ktorého ľudia majú skrze Krista - Slovo,
ktoré sa stalo telom - prístup k Otcovi

v Duchu Svätom a stávajú sa účastnými
na božskej prirodzenosti.«

DV2 (Ef 1,9; 2,18; 2 Pt 1,4)



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
6. 5.

6.45
Sk 16,11-15; Ž 149; Jn 15,26-16,4a 11.30

Pán, Boh, miluje svoj ľud. 17.00

Ut
7. 5.

6.45
Sk 16,22-34; Ž 138; Jn 16,5-11 11.30

Chráni ma tvoja pravica, Pane, Bože môj. 17.00

St
8. 5.

6.45
Sk 17,15.22-18,1; Ž 148; Jn 16,12-15 11.30

Plné sú nebo i zem tvojej slávy. 17.00

Št
9. 5.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA 6.45 prikázaný sviatok
Sk 1,1-11; Ž 47; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 11.30
Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. 18.00

Pi
10. 5.

Sk 18,9-18; Ž 47; Jn 16,20-23a 6.45

Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu
chválospev.

11.30
18.00

So
11. 5.

Sk 18,23-28; Ž 47; Jn 16,23b-28 6.40
Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu

chválospev. 18.00

Ne
12. 5. 7. veľkonočná nedeľa

7.30
9.00

10.30
15.00 modlitby matiek

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.45 18.00 18.45 18.45 18.45 6.45 9.00

Z.Hradište 18.45 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna J. Hudáček K. Kassayová J. Kucharčík

žalmy D. Telepčáková T. Ruttkayová I. Vachaľová
2. čítanie A. Zapotoková R. Černáková J. Karniš M. Žiaranová

prosby M. Ščerbej M. Ruttkayová D. Kassay I. Farkašová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 12. 5. 2002

Nemocnica Po – Pi o 16.15, So o 16.15 Ústav Ut, Št, Ne o 11.00
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AJŽIARIVEJŠÍM DRAHOKAMOM
vznešeného janovského rodu

Fieschiovcov je veľká mystička Ka-
tarína, narodená v roku 1447 v Ja-
nove. Dostala patričnú náboženskú
i humanitnú výchovu. Už ako 13-
ročná chcela vstúpiť do kláštora
lateránskych kanoničiek pri kostole
S. Maria della Grazie. Neprijali ju,
nemala potrebný vek. Ako 16-ročnú
ju donútili vydať sa za šľachtica Giu-
liana Adorna. Toto spojenie nebolo
šťastné. Prvých 5 rokov manželstva
prežila Katarína v hlbokej bolesti.
Priateľky a príbuzní jej radili, aby
hľadala útechu v svetských radován-
kach. Katarína, otupená nešťastím,
poslúchla. Prestala sa modliť, z hrie-
chu sa tešila, ba i chvastala sa ním.
No nenašla pokoj a vyrovnanosť.

V marci 1473 zašla do kláštora S.
Maria della Grazie zveriť sa sestre
Limbanii so svojím trápením. Tu sa
vyspovedala. Po návrate domov mala
videnie Krista, nesúceho kríž na ple-
ci. Vtedy sa rozhodla úplne zmeniť
svoj život. Tak sa začal obdivuhodný
duchovný rast, vzostup Kataríny. Veľ-
mi chcela odpykať viny minulosti
podrobením sa najprísnejším kajú-
cim skutkom. Zo stavu „očistného ži-
vota“ prešla do stavu „života osvecu-
júceho“ a „zjednocujúceho“. Toto ob-
dobie trvalo od r. 1477 do r. 1499
a bolo charakterizované nebeskými
videniami. Často upadala do extázy.
Život Kataríny sa rozvíjal aj v chari-
tatívnej činnosti. Pod jej vplyvom za-
čala účinkovať Nemocnica pre nevy-
liečiteľných (r. 1500). 9 rokov trpela
veľkými bolesťami, ale i vtedy hovo-
rila o láske k Bohu. Nazývali ju „an-
jelom v ľudskom tele“. Zomrela strá-
vená láskou k Bohu 15. 9. 1510. Je
patrónkou Janova a spolupatrónkou
talianskych nemocníc.         – rm –

6. MÁJ – SV. KATARÍNA
JANOVSKÁ (1447 - 1510)1. Pondelok, utorok a streda sú

prosebné dni – prosby za požeh-
nanie úrody.

2. V utorok 7.5. o 9.00 hod. bude po-
žehnanie pastoračnej miestnosti
v trebišovských kasárňach.

3. V sobotu 11. 5. sa v Michalovciach
uskutoční Arcidiecézne stret-
nutie mládeže 2002. Birmovan-
ci, v rámci prípravy na sviatosť
birmovania, by si mali brať za po-
vinnosť zúčastniť sa tohto stret-
nutia.

4. Počas mesiac mája bude pri obed-
ňajšej a večernej sv. omši vyslu-
hovaná májová pobožnosť.

5. Nedeľa 12. 5. je druhou májovou
nedeľou – je dňom matiek. Preto
bude stretnutie matiek o 15.00
spojené s modlitbami matiek.

6. V nedeľu 12. 5. bude zbierka na
kresťanské masmédiá.

7. 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

Vo Vojčiciach v utorok 7.5. bude po sv. omši o 18.00 požehnanie úrody,
v nedeľu 12. 5. bude o 14.00 hod. májová pobožnosť.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Rastislav Mikuláš a Gabriela Snováková
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.

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA


