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Resp.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

U

  V utorok sme mali ísť k opusteným hro-
bom, ale pršalo, a tak sme boli na Štefáni-
kovej škole. Učili sme sa eRko tance, hrali
sme rôzne hry a naučili sme sa našu
hymnu.

 Aj my sme mali veľké olympijské hry. Pri
gymnáziu sme zapálili olympijský oheň,
ktorý sme niesli až ku ZŠ Štefánikovej,
kde sme mali plno súťaží.

 Vo štvrtok sme autobusom išli na chari-
tu do Vojčíc. Kreslili sme im obrázky, za-
spievali sme si, opekali špekáčiky, jedli
čerešne a mali sme spoločnú sv. omšu.
Bolo to fajn.

 Piatok bol super deň. Bol to deň reme-
siel. Každý niečo robil. Niektorí ozdobovali
koláčiky, iní vyrábali korálky a náušnice,
robili obrázky z prírodných materiálov, ale
fantastické bolo hrnčiarstvo. Ujo hrnčiar
Horgoš povedal, že nie hlina má ovládať
nás, ale my hlinu. Iba vtedy sa nám bude
dariť.

 Sobota bola rozprávková, lebo sme sa
vyviezli rozprávkovým vlakom do rozpráv-
kového sveta na Slanský hrad. Bolo nás
skoro 100. Cestou sme hľadali princa
a princeznú a ukrytý poklad.

 V nedeľu bola veľká dražba. Vydražili
sme naše výrobky.

Deti boli každý deň spolu na sv. om-
ši, nazbierali takmer 6 košov sladkostí
pre deti v detských domovoch a pe-
niaze za vydražené výrobky poslali na
detskú onkológiu. Organizátori podu-
jatia boli nadšení nápaditosťou detí, ale
občas aj smutní, keď postrehli, ako deti
túžia po dotyku, po pozornosti a láska-
vom slove. Z toho vyplýva, že v mno-
hých rodinách je spoločne prežitý deň
veľkým sviatkom.

Blížia sa prázdniny. Deti si uvedo-
mujú, v čom spočívajú pravé hodnoty.
Je len na nás, dospelých, ale najmä na
rodičoch, aby sme im ich pomáhali
upevňovať a chrániť. Nepotrebujeme
k tomu nič, len svoje srdce plne lásky.

– hv –

„Z ÁŽITKY Z NAJLEPŠIEHO týždňa
môjho života,“ tak začal Lukáš M.

svoje rozprávanie. „Pán Boh zaplať za
nádherne strávený týždeň,“ píše Jarka
Š. Čo to boli za dni, čo sa tak vryli
deťom do srdca? Snáď za všetky deti
odpovie list Miša Š.

Zúčastnil som sa akcie Vypni telku,
zapni seba a musím priznať, že keď túto
akciu v kostole vyhlásili, neveril som sám
sebe, že to s pozeraním telky vydržím celý
týždeň. Potom som si však povedal, že
mám jedinečnú príležitosť otestovať svoju
pevnú vôľu.

Vďaka nej som zistil, že mám nielen
pevnú vôľu, ale získal som aj nových ka-
marátov a dobrý pocit, že som urobil niečo
pre dobrú vec. Naozaj som dokázal vypnúť
telku a zapnúť seba. Ba dokonca som
zistil, ako krásne sa dá náš mladý život,
vychutnať a využiť pre dobrú vec. A nielen
to, ale myslím si, že každý z nás sa tak
dostal bližšie k Bohu. Som si istý, že si to
nemyslím iba ja. Veď vďaka tejto akcii som
mal možnosť získať nielen určité vedomos-
ti a zručnosti, ale zúčastniť sa napríklad
návštevy chorých a opustených ľudí vo
vojčickej charite, ako aj rozprávkového
výletu na Slanskom hrade. Ak by som si
z týchto dní mal vybrať najkrajší zážitok,
môžem povedať, že celý týždeň je pre mňa
jedným veľkým zážitkom. (Mišo Š.)

Áno, také sú ohlasy detí, ktoré sa
zúčastnili aktivity Vypni telku, zapni
seba v dňoch 20. – 26. mája 2002,
ktorú organizovalo Hnutie kresťans-
kých spoločenstiev detí a mladí našej
farnosti.

 V pondelok sme urobili telku a omotali
sme ju reťazami. Tak sme ju uväznili na
celý týždeň.

Na konci je prisľúbenie, ktoré platí tak pre kazateľa, ako aj pre
poslucháčov: kto sa priznáva k Ježišovi, k tomu sa priznáva aj Ježiš.
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EN TEN JE DOBRÝM poslom evanjelia, kto s úprimným srdcom, bez
obavy a falošných očakávaní dáva ďalej to, čo prijal a čo sa stalo
vlastným obsahom jeho života.

„Viera nám nedáva ilúziu, že by sme sa mohli vyhnúť bolesti a utrpeniu,
ani nám neumožňuje, aby sme prijali, že život je divadenou hrou bez drama-
tických momentov a zauzlení. Skôr nás vyzbrojuje vnútornou vyrovnanosťou,
ktorú potrebujeme, aby sme mohli čeliť navyhnutným napätiam,
záťažiam a úzkostiam.“ (Martin Luther King)

Jeremiáš opisuje svoje zážitky, ktoré sú charakteristické
pre všetkých ľudí poznačených hriechom. Človek žije akoby vo
svojom vlastnom kruhu, zahľadený na seba a na svoje záuj-
my, zahľadený na svoj zisk. Častejšie je to úsilie ponoriť sa
do seba a do svojich malicherných záležitostí, vtedy nevníma
svojho blížneho. Milujúci pripomína nutnosť dávať, a človek
by chcel jedine brať, brať a znova brať. Každý človek sa môže
stretnúť s týmto postojom.

Evanjelium ráta celkom realisticky s množstvom ťažkostí
a nepriateľstiev, s ktorými sa veriaci stretáva.
Ráta i so smrťou. A predsa Ježiš hovorí: „Neboj-
te sa!“ Jeho „nebojte sa“ nie je výzvou k ľahko-
vážnemu presvedčeniu, že všetko dobre dopad-
ne. Je to výzva k viere, že Boh je vo všetkom
konečným víťazom. Byť kresťanom teda zna-
mená stáť na strane konečných víťazov.    – jg –
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
24. 6.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa 6.45
Iz 49,1-6; Ž 139; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80 11.30

Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne. 17.00

Ut
25. 6.

2 Kr 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Ž 48;
Mt 7,6.12-14-48

6.45
11.30

Boh založil svoje mesto naveky. 17.00

St
26. 6.

6.45
2 Kr 22,8-13;23,1-3; Ž 119; Mt 7,15-20 11.30

Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní. 17.00

Št
27. 6.

Sv.Cyrila Alexandrijského, bs.uč. 6.45
2 Kr 24,8-17; Ž 79; Mt 7,21-29 11.30 +začiatok adorácie

Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane. 18.00 +záver adorácie

Pi
28. 6.

Sv. Ireneja, bs. mč. 6.45
2 Kr 25,1-12; Ž 137; Mt 8,1-4 11.30

Pane, chcem stále pamätať na teba. 18.00 vigília sv. apoštolov

So
29. 6.

Sv. Petra a Pavla, ap. 7.30 prikázaný sviatok

Sk 12,1-11; Ž 34; 2 Tim 4,6-8.17-18;
Mt 16,13-19

9.00
10.30

Pánovo milosrdenstvo trvá naveky. 18.00

Ne
30. 6. 13. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.45 18.45 18.45 18.45 9.00 9.00

Z.Hradište 18.45 10.30 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus P. Urban M. Sakáčová B. Dinisová

žalmy J. Kucharčík T. Ruttkayová P. Lörinc
2. čítanie J. Galgan D. Gajdošová A. Potocká M. Švagrovská

prosby K. Balintová B. Šimková N. Tomková

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 30. 6. 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 30. 6. budú o 14.00 hod. vešpery.
SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Radoslav Paraska a Hedviga Homindová
Vlastimír Demko a Zuzana Klasovská

Milan Gončár a Anna Ščensná
Damián Onder a Stela Feketeová

Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

RATIA JÁN A PAVOL velili teles-
nej stráži Konštancie, dcéry rím-

skeho cisára Konštantína Veľkého.
Boli to vznešení a čnostní Rimania,
ktorí od svojej mladosti boli kresťa-
nia. Ján bol dvorným správcom a Pa-
vol tajomníkom. Vynikali zbožnosťou,
mravnosťou a dobročinnosťou. Prin-
cezná Konštancia im plne dôverovala
a zverila im do opatery veľa vzácnych
pokladov, ktoré jej zanechala stará
matka sv. Helena na okrášlenie rím-
skych bazilík.

Roku 361 zaujal cisársky trón Ju-
lián, nazvaný odpadlík, ktorý sa zrie-
kol kresťanstva a chcel opäť nastoliť
pohanstvo v Rímskej ríši. Zavádzal
uctievanie pohanských modiel, dal
zrúcať mnoho kresťanských chrámov.
Ján a Pavol nemohli strpieť bez-
božné a surové prenasledovanie Cir-
kvi. Postarali sa o ukrytie im zvere-
ných pokladov a zvýšili opatrnosť.

Julián ich žiadal, aby sa vrátili na
cisársky dvor. Chcel ich prinútiť, aby
odovzdali ukrývané cennosti a zriekli
sa viery. Bratia mu odkázali, že chcú
žiť v ústraní. Cisár im dal 10 dní na
rozmyslenie. O desať dní im veliteľ
cisárskej telesnej stráže Tercián pri-
niesol od cisára zlatú sošku Jupite-
ra, najvyššieho pohanského boha,
aby sa mu klaňali a zapálili mu ka-
didlo. Ak nie, mal rozkaz sťať ich.

Bratia neohrozene odpovedali: „Keď
je Julián tvojím pánom, ži s ním ďalej
v pokoji a buď s ním šťastný, ale my
nemáme iného pána okrem Boha. Sme
ochotní poslúchnuť cisára vo veciach
pozemských, ale jeho rozkaz, aby sme
obetovali modlám, poslúchnuť nemôže-
me. Sme totiž kresťania!“

V nočných hodinách im dal Tercián
sťať hlavy a ich telá pochovať. Stalo
sa to 26. júna 362. Cisár Julián roz-
hlásil, že bratov poslal do vyhnan-
stva.         – rm –

ZAMYSLENIE

HOCI SA TO MOŽNO nezdá, ale
Ježišove výroky o „žiadostivom

pohľade“ a o neprisahaní veľmi úzko
súvisia. V oboch prípadoch totiž ide
o úprimnosť k sebe samému a k ľuďom.
Úprimnosť k sebe samému vyrastá zo
zosúladenia vnútorného a vonkajšieho
sveta. Človek, ktorý sa snaží žiť to,
čomu vnútorne verí, je pred sebou
úprimný, nič si nemusí nahovárať.
A preto, že je úprimný sám k sebe, nič
nemusí nahovárať svojim blízkym
a priateľom. Taký človek je aj pokorný,
pretože pokora sa definuje ako pravda
o sebe. Potom je jeho áno skutočným
áno a jeho nie naozajstným nie.Úprimný
človek nepotrebuje prisahať ani na nebo,
ani na zem, ani na pioniersku šatku.
Pretože tí, čo stoja okolo, vedia, že jeho
vyrovnaný charakter zaručuje to, čo
povedal. Naopak neúprimnosť k sebe
samému dlho nevydrží a vyrazí na
povrch v najmenej vhodnej chvíli.

prevzaté z kresťanského
týždenníka ZRNO, www.dtp.sk/zrno

1. V sobotu 29. 6. bude zbierka
„Halier svätého Petra“.

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

26. JÚN – SV. JÁN A PAVOL (†362)
SVÄTCI TÝZ¡ DÒA


