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Číslo 20 V. ročník

Nedeľa 12. mája 2002
7. veľkonočná nedeľa

Resp.: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine
žijúcich.

UL

O NANEBOVSTÚPENÍ sa apoš-
toli zhromažďujú vo večeradle
na modlitbách. Len zdanlivo sú

nečinní, lebo modlitba si vyžaduje
otvorenosť voči Bohu, a to znamená
odstrániť všetky prekážky, sústrediť
všetky schopnosti duše. Majú oča-
kávať príchod Ducha Svätého, preto
ho čakajú v modlitbách. Veľké je ich
poslanie. Vďaka tejto modlitbe tak
verne slúžia Kristovi.

Aj ja mám splniť svoje poslanie.
Ak ho chcem verne splniť, musím sa

modliť, aby som sa v modlitbe otvoril
Bohu a jeho milosti a aby som sa
tým poistil pred zlom.

Boh sa stal pre nás viditeľným
v osobe človeka Ježiša. Jeho tvár je
tvárou Boha. Kde vidíme Ježiša?
Chce, aby sme ho spoznávali v ľu-
ďoch, ktorých denne stretávame.
Nejestvuje hľadanie Boha, nejest-
vuje nachádzanie Boha, ktoré by išlo
mimo človeka, brata, za ktorého Je-
žiš zomrel.

Keď sa Ježiš modlí za seba, modlí
sa aj za učeníkov, keď sa modlí za

učeníkov, modlí sa za všetkých, ktorí
uveria. Ježiš zomrel za nás. Zveril
nám svoje slovo, svoju zachraňujúcu
pravdu.

Božie tajomstvo. – „Bratia, nikdy
sa neľakajte hriechu. Milujte člove-
ka aj v jeho hriechu, lebo to je obraz
Božej lásky, vrchol lásky. Milujte
celé Božie stvorenie, celý vesmír,
milujte každé zrnko piesku. Milujte
každý kvietok a každý Boží lúč.
Milujte zvieratá a každú rastlinku
a každú vec. Keď miluješ každú vec,

vtedy sa ti vo veciach
odhalí tajomstvo Boha.
A keď sa ti odhalí,

potom každý deň budeš čoraz viac
spoznávať pravdu. A napokon objí-
meš celý svet vo všeobsiahlej láske.“
(F. M. Dostojevskij)

– jg –

ZOTRVALI NA MODLITBÁCHZOTRVALI NA MODLITBÁCHZOTRVALI NA MODLITBÁCHZOTRVALI NA MODLITBÁCHZOTRVALI NA MODLITBÁCH

KUPINA DETÍ z našej farnosti
mala možnosť chodiť po Božích
stopách, nachádzať ich všade

okolo seba a pozorovať krásu jarnej
prírody, ktorá je obrazom nekonečnej
Božej múdrosti a všemohúcnosti.

Deti vyrastajúce na rovine si často
nedokážu predstaviť nebotyčné hory,
rozľahlé jazerá či chránené rastlin-
stvo, vtáctvo a zver, ktoré nám Pán
Boh daroval pre potechu i úžitok.

Vyšplhajúc sa na niektorý z vr-
chov, pozorujúc pritom majestátnosť
tatranských štítov pokrytých sneho-
vou prikrývkou, aj keď všade navôkol
slnko rozsieva svoje lúče, mali deti
možnosť vnímať krásu vesmíru.

Pred očami sa im otvorila Božia
kniha múdrosti – odkrylo sa im nebo
i zem, aby pochopili Božie dielo.

Klenba lazúrovej oblohy, jemný
vánok nežne hladiaci tvár a pod no-
hami vznešenosť hôr a dolín. Ako
dobre je byť tak blízko pri Pánu
Bohu! A schádzajúc dolu do údolia,
šum lesa, spev vtákov , žblnkot hor-
skej bystriny či krása jarných kviet-
kov – šafránu, záružlia, blyskáčika,
prvosienky- napĺňali duše detí úch-
vatným obdivom. Plachá srnka či vrt-
ká veverička iba zavŕšili radosť srdca.

Tu nemá miesta ľudská pýcha,
všetko sa korí pred velebnosťou
Božou. Pozorujúc jarnú prírodu, kaž-
dý pochopí, kto je prameňom života
i víťazom nad smrťou.

Iba ten, kto hľadá, nájde Božie
stopy všade okolo seba. Iba ten, kto
má oči a srdce otvorené, pocíti ne-
beskú blaženosť i tu na zemi.

A či nie je povinnosťou tých, ktorí
sú povolaní starať sa o deti, ukázať
im správny smer pri hľadaní Božích
stôp?

Boh je kráľom celej zeme, ďaku-
jeme mu za Jeho štedrosť.      – hv –

Občas sa aj v kresťanských rodinách polemizuje o tom, či pustiť
dieťa do Školy v prírode alebo nie. Problémom nie sú iba peniaze,
ale aj skutočnosť, že pobyt v ŠvP trvá minimálne týždeň, teda je
v tom zahrnutá aj nedeľa – deň Pána. Čo s bohoslužbou? Pri dobrej
vôli sa aj tento problém dá vyriešiť. Kostoly sú takmer všade.
Najkrajším chrámom, dielom Božím, je samotná príroda.

Boh je Krá¾om celej zeme, spievajme
mu chválospev (• 47, 8)



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
13. 5.

Zjavenie Bl. P. Márie, Fatima 6.45
Sk 19,1-8; Ž 68; Jn 16,29-33 11.30 16.15 príp. 1.sv. p.–1.sk+rodičia

Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. 17.00 + príprava birmovanci

Ut
14. 5.

Sv. Mateja, ap. 6.45
Sk 1,15-17.20-26; Ž 113; Jn 15,9-17 11.30 16.15 príp. 2.sv. p.–1.sk+rodičia

Pán si ma vybral spomedzi chudobných. 17.00 + príprava birmovanci

St
15. 5.

6.45
Sk 20,28-38; Ž 68; Jn 17,11b-19 11.30 16.15 príp. 1.sv. p.–3.sk+rodičia

Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. 17.00 + príprava birmovanci

Št
16. 5.

Sv.Jána Nepomuckého, kň.mč. 6.45
Sk 22,30.23,6-11; Ž 16; Jn 17,20-26 11.30 +začiatok adorácie

Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. 18.00 +záver adorácie

Pi
17. 5.

Sk 25,13-21; Ž 103; Jn 21,15-19 6.45

Pán kraľuje nad všetkými, trón má
v nebesiach.

11.30
18.00

So
18. 5.

Sv. Jána I., pp. mč. 6.40 8.30, 9.30 prípr. birmovanci

Sk 28,16-20.30-31; Ž 11; Jn 21,20-25

Pán tróni na nebesiach; statoční uvidia jeho
tvár. 18.00 vigília Zoslania D.S.

Ne
19. 5. Nedeľa zoslania Ducha Svätého

7.30
9.00

10.30
15.00 májová pobožnosť

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.45 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 Ľ. Bajus D. Gajdošová M. Sakáčová B. Dinisová

žalmy J. Babejová T. Ruttkayová P. Lörinc
2. čítanie J. Hudáček P. Urban A. Potocká M. Švagrovská

prosby K. Balintová B. Šimková N. Tomková J. Kucharčík

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 19. 5. 2002

Nemocnica Po – Pi o 16.15, Ne o 16.15 Ústav Ut, Št, So o 11.00
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Vo Vojčiciach v nedeľu 19. 5. bude májová pobožnosť o 14.00 hod.

ÈÍTANIA NA VIGÍLIU ZOSLANIA SV. DUCHA 18. 5. 2002
1. 2. 3. 4. 5.

č. J. Hudáček M. Ruttkayová P. Urban M. Žiaranová M. Ščerbej

ž. D.Telepčáková P. Lörinc J. Babejová I. Vachaľová

p. H. Magurová

 Jeho rodičia boli pohania a vy-
chovávali ho v pohanstve. Nedostal
„vyššie školské vzdelanie“. Iba v sta-
robe sa naučil trochu grécky. Obrat
v jeho živote prišiel zvonku. Egypt bol
pod vládou Ríma. Cisárski vojaci chy-
tali mladíkov za regrútov. Chytili aj
Pachomia. Po príchode do Téb, pos-
kytli mu pomoc kresťania. V noci pro-
sil Boha tých kresťanov, aby ho oslo-
bodil z otroctva a bude mu celý život
slúžiť.

Jeho modlitbu Boh čoskoro vypo-
čul. Po istej bitke sa Pachomius dos-
tal na slobodu. Zastavil sa u kresťa-
nov a po poučení vo viere prijal krst.
Rozhodol sa stať mníchom u pustov-
níka Palamona. Cvičil sa najmä v po-
níženosti, trpezlivosti a láskavosti.

Raz začul hlas z neba, aby pos-
tavil obydlie, lebo príde za ním veľa
mužov a stanú sa mníchmi. V r. 325
postavili s Palamonom na brehu Nílu
chyžu. Zhromaždilo sa tu okolo neho
sto učeníkov. Tak vznikol prvý kláš-
tor ako pevne združené spoločenstvo
mníchov vedených spoločným pred-
staveným podľa pravidiel, ktoré zavä-
zovali všetkých. Tie zostavil sám Pa-
chomius. Napísal ich v koptskej reči.
Pachomius nebol nijaký „intelektu-
ál“, ale muž praxe. Po ťažkom začiat-
ku začali k Pachomiovi prichádzať
noví uchádzači, takže musel pre
nich založiť osem kláštorov. Počas
jeho života existovalo 9 mužských
a 2 ženské kláštory. Viac ako 20 ro-
kov viedol Pachomius svoje kláštory
prezieravo a pevnou rukou.

V r. 346 zúril v Tébach mor
a zachvátil aj Pachómia. Zomrel 9.
mája 347 v Phboou. Pokladá sa za za-
kladateľa kláštorného života.  – rm –

1. Streda, piatok a sobota sú
kántrové dni: úmysel je modlitba
za duchovné povolania.

2. V sobotu 18. 5. o 18.00 bude
Vigília zoslania Ducha Svätého
– slávnosť celého dekanátu.

3. Stretnutie kresťanských dô-
chodcov bude v stredu 15. mája
2002 o 15. hod v MsKS. Srdečne
pozývame aj nečlenov.

4. Prípravy na 1. sv. prijímanie v
Po, Ut a St o 16.15 sa uskutočnia
za účasti rodičov.

5. Pri obedňajšej a večernej sv. omši
bude v tomto týždni novena k
Duchu Svätému.

6. Mládež farnosti organizuje v dňoch
20 . 5.-26. 5. týždeň aktivít pre deti
s názvom Vypni telku, zapni seba.

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.

ACHOMIUS – koptické meno
Pakhome znamená kráľovský
sokol alebo orol – sa narodil

v r. 287 v Sne (gr. Latopolis) v Hor-
nom Egypte v krajine Thebais.

SV. PACHOMIUS (287 - 347)

OZNAMY

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 4. 5. si sviatosť
manželstva vyslúžili Matej
Vaľo a Lenka Timčová. Na

spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.
SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


