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Nedeľa 2. júna 2002
9. nedeľa v cezročnom období

Resp.: Ty, Pane, buď mojím útočišťom.

TEDY SME NAOZAJ počuli Je-
žišovo slovo, keď preniklo do
našich sŕdc. Vtedy vedie počú-

vanie k viere a viera k činu. Božie
slovo je pokrm, z ktorého žijeme.
Inak by chlieb sviatosti nebol pre
nás živým chlebom. Sám Ježiš žil
z toho, že plnil Otcovu vôľu a za to
aj zomrel.

Boh dáva ľuďom prikázania ako
tie najlepšie smerovky do večnosti,
ako smerovky na dosiahnutie šťas-
tia. S ich zachovávaním je spojené

p o ž e h n a n i e ,
lebo v ich za-
chovávaní sa
vyjadruje viera,
viera, ktorá ve-
die ku spáse.
Človek má vo
vlastných ru-
kách svoje
šťastie. Mal by
som mať Božie
príkazy nielen
na mysli, ale aj v srdci. Mal by som
ich mať ustavične pred očami. Pre-

Len ten človek, ktorý má
srdce, môže správne

počúvať, keď sa mu niečo
hovorí. „Srdce“ – pod týmto
výrazom Sväté písmo chápe
stredobod človeka, miesto,
kde sa pravda skutočne

chápe a kde sa rodí viera,
miesto, kde sa rozhoduje

o živote človeka.

javujúc svoju vieru zachovávaním
príkazov, budujem svoj život na
pevnej skale a dosiahnem Božie po-
žehnanie naveky.

„Ak sa má svet opäť otvoriť pre
kresťanské posolstvo, musí čin v po-
litickom, spoločenskom a sociálnom
živote vychádzať aj od kresťanov. My
všetci môžeme svet zmeniť, môžeme
utvoriť nový, lepší svet. Musíme len
robiť, čo nám hovorí Pán, a všetko
vo svete bude vyzerať ľudskejšie.“
(G. Zieler)  – jg –

OČIATKY REHOĽNÉHO sveta
nadväzujú na pustovnícky (ere-
mitský, anachorétsky) život

mnohých egyptských kresťanov, ktorí
sa uchýlili na púšť v severnej Afrike
a Prednej Ázii. K prvým pustovníkom,
o ktorých sa zachovali hodnovernej-
šie údaje, patria sv. Pavol z Théb
(228 – 341) a sv. Anton. V Egypte, kde
na to boli priaznivé prí-
rodné i kultúrne pod-
mienky, sa zrodila aj
myšlienka spoločného
súžitia ľudí, utekajúcich
z náboženských dôvodov
od spoločnosti.

Asi okolo roku 320
vznikla prvá komunita,
ktorú v Tabennísi na
pravom brehu Níla
v Egypte sústredil za-
kladateľ mníšstva sv.
Pachomius. Komunity
tohto druhu žili
v akýchsi osadách.
Tu žijúci mnísi obývali
každý svoje obydlie –
chatrč. Zúčastňovali sa
však spoločných akcií,
ktorými boli predovšet-
kým modlitby, práca a stolovanie.

Ďalším významným krokom vo
vývoji mníšstva sa stalo dielo Bazila
Veľkého (†379). Je autorom prvej
veľkej rehole a súbor jeho pravidiel
sa stal východiskom východného
mníšstva. Spoločný život komunity
sa delí na časové úseky, ktoré sú ur-
čené modlitbe, práci a čítaniu Písma.
Zdôrazňujú sa mníšske cnosti – po-
kora, mlčanie, zdržanlivosť a posluš-
nosť. Koncom 4. storočia sv. Au-
gustín (†430) v africkom Tagaste
založil prvú západnú rehoľnú komu-
nitu. Pre jej potreby spísal dva re-

hoľné texty, ktoré sa vo vrcholnom
stredoveku stali základom života nie-
ktorých rádov a formovali obraz latin-
ského mníšstva.

Na začiatku 6. storočia, pravdepo-
dobne v Lérins, vznikol rehoľný text
„Regula Magistri“. Jeho 95 článkov
detailne charakterizuje jednotlivé ú-
seky dňa kláštornej komunity, ktorá

má 12 mníchov s opá-
tom v čele. Komunita
má spoločnú spálňu a
jedáleň. Regula Magistri
už zdôrazňuje etapu
„vitae communis“ ako
skutočného spoločného
života mníchov. Regula
Magistri sa stala vzo-
rom pre ďalšiu veľkú
rehoľu, ktorej autorom
je Benedikt z Nursie
(†547). V Monte Cas-
sine roku 529 založil
kláštor a zostavil re-
hoľné pravidlá, pozos-
távajúce zo 73 kapitol.
Reguly sú zostavené
tak, aby sa život rehoľ-
níkov sústredil na sláv-
ne heslo „Ora et labo-

ra“ (Modli sa a pracuj). Kým dovtedy
kláštory boli miestami zriekania sa
sveta, benediktínske kláštory sa už
stali strediskami vzdelania, umenia
a hospodárstva, ale boli aj prameňmi
zbožnosti, spoločenského a štátneho
poriadku.

Spoločenstvá, ktorých spoločným
znakom je rehoľný sľub čistoty, chu-
doby a poslušnosti, ale aj spoločne
vedený bratský život, sú rozdelené
na rehoľné rády so skladaním sláv-
nych sľubov a rehoľné kongregácie
s jednoduchými sľubmi.

pokračovanie nabudúce

PhDr. Ján Chovanec

UL



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
3. 6.

Sv. Karola Lwangu a spol., mč. 6.45
2 Pt 1,1-7; Ž 91; Mk 12,1-12 11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 1.sk

K tebe mám dôveru, Pane Bože môj. 17.00

Ut
4. 6.

2 Pt 3,12-15a.17-18; Ž 90; Mk 12,13-17 6.45

Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na
pokolenie.

11.30
17.00

St
5. 6.

Sv. Bonifáca, bs. mč. 6.45
2 Tim 1,1-3.6-12; Ž 123; Mk 12,18-27 11.30

Oči dvíham k tebe, Pane, čo na nebesiach prebývaš. 17.00

Št
6. 6.

Sv. Norberta, bs. 6.45
2 Tim 2,8-15; Ž 25; Mk 12,28b-34 11.30

Ukáž mi, Pane, svoje cesty. 18.00

Pi
7. 6.

Najsvätejšieho srdca Ježišovho 6.45 Prvý piatok

Dt 7,6-11; Ž 103;1 Jn 4,7-16; Mt 11,25-30 11.30

Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým,
čo sa ho boja. 18.00 + adorácia

So
8. 6.

Nepoškvrn. srdca Panny Márie 6.45 Prvá sobota

Iz 61,9-11; (Ž) 1 Sam 2,1-8; Lk 2,41-51 9.00 príprava 1.sv.p. - 1.sk

Srdce mi plesá v mojom Bohu. 18.00

Ne
9. 6. 10. nedeľa v období cez rok

7.00
9.00 1. sv. prijímanie

11.00
15.00 pobožnosť 1. nedele

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 A. Zapotoková R. Černáková J. Karniš M. Žiaranová

žalmy D. Telepčáková J. Babejová I. Vachaľová
2. čítanie M. Ščerbej P. Urban D. Kassay I. Farkašová

prosby M. Čierna H. Magurová K. Kassayová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 9. 6. 2002

Nemocnica Po – Pi o 16.15, So o 16.15 Ústav Ut, Št, Ne o 11.00
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8. JÚN – SV. MEDARD
( 500? – 560?)

Vo Vojčiciach v nedeľu 9. 6. bude o 14.00 hod. pobožnosť.

 6. STOROČÍ bol jedným z naj-
slávnejších a najnábožnejších
biskupov vo Francúzsku.

Narodil sa v Salency blízko mesta
Noyon v severnom Francúzsku po r.
500 v šľachtickej rodine. Už ako
chlapček prejavoval náboženského
ducha a citlivé, súcitné srdce voči
trpiacim a chudobným.

Navštevoval školu v blízkom kláš-
tore a neskoršie vysokú školu v mes-
te Tournai, kde vtedy sídlil kráľ. V
školách vynikal usilovnosťou, zbož-
nosťou a poníženosťou.

Tridsaťročného Medarda vysvätili
za kňaza. Účinkoval vo svojom rodis-
ku Salency. Vo svojej farnosti založil
tzv. „ružovú slávnosť“. Na slávnosti
vyznamenal najcnostnejšiu pannu z
farnosti tým, že jej daroval ružový
veniec, dvanásť toliarov a titul „ru-
žová kráľovná“. Prvou ružovou krá-
ľovnou bola Medardova sestra, ktorú
sám korunoval. Táto krásna sláv-
nosť mala blahodarný vplyv na mrav-
nosť mládeže vo farnosti.

Po smrti biskupa vo Viromanden-
siume vyvolili Medarda za jeho ná-
stupcu. Bol biskupom pätnásť rokov.
Z jeho biskupskej činnosti poznáme
príhodu zo životopisu sv. Radegundy,
kráľovnej. Prosila Medarda, aby ju
zasvätil Bohu udelením rehoľného
závoja. Po vyhrážkach kráľa Klotara I.
jej manžela, váhal. Napriek krá-
ľovmu hnevu napokon položil závoj
kráľovnej na hlavu a ona odišla do
kláštora v Poitiers.

Krátko po tejto udalosti Medard
upadol do ťažkej a rýchlo prebie-
hajúcej choroby, ktorá ukončila jeho
život 8. júna asi v roku 560.

Sv. Medard sa uctieva ako patrón
lúk, vinohradov a vôbec poľnej úrody.
Známe je ľudové porekadlo: „Medardova
kvapka štyridsať dní kvapká.“    –rm–

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marek Koško a Henrieta Potocká
Miroslav Tirpák a Martina Kušniriková

Ján Lešo a Miriam Sabovčíková
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, 26. 5., sviatosť
krstu prijali Gabriel Šalamon
a Zuzana Adamčíková. Vítame

ich v našom spoločenstve. Nech sú
rodičom na radosť a svetu na osoh.

Na detskú onkológiu v Košiciach
sme vyzbierali vďaka vám 6180 Sk.
Peniaze budú použité na dostavbu
oddelenia.

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

2. Sviatosť pokánia pre prvoprijíma-
júce deti bude v sobotu 8. 6.
o 9.00 hod.

3. V nedeľu 2. 6. popoludní od 15.00
hod v parku bude program „Deti
deťom“ pri príležitosti Medziná-
rodného dňa detí. Z tohto dôvodu
nedelňajšia pobožnosť začne už o
14.30 hod.

4. Od 8. do 13. júla pozývame všetky
deti od 8 do 12 rokov na letný
detský tábor Škriatok 2002.
Prihlášky sú v zadnej časti kos-
tola.

5. Na dostavbu kostola v Zbudskom
Dlhom sa vyzbieralo
Trebišov - 21277,20 Sk
Vojčice - 3945 Sk
Všetkým darcom vyslovujú Pán
Boh zaplať.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


