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AVOL V AKOMSI VEĽKOM
zjednodušení rozdelil ľudstvo
podľa židovského myslenia na

dve nerovnaké časti: na Židov a po-
hanov, alebo aj: na izraelský národ a
ostatné národy. Apoštol dúfal, že
všetci pohania sa čoskoro obrátia ku
Kristovi a potom po nich aj Židia.
Dnes, po dvetisíc rokoch to nevyzerá
tak, že by bol svet na ceste stať sa
kresťanským.

Tvrdý a opovážlivý postoj voči to-
mu, kto má inú vieru, inú farbu kože
alebo iný pach, sa vyskytuje aj me-
dzi kresťanmi. Kristus nás prijíma
len vtedy, keď sa prijímame my na-
vzájom. Všetci sme na tomto svete
cudzincami bez vlasti. On nám dáva
vlasť a chlieb. I tí, čo ešte neprijali
evanjelium, prislúchajú rozličným
spôsobom k Božiemu ľudu. Aj pre
pohanov platí Božie zľutovanie, aj
oni nájdu účasť na chlebe spásy.

Aký je môj vzťah k blížnym?
Jedných veľmi milujem a som o-

chotný pre nich urobiť všetko. Teším

A nastal večer a ráno deň prvý. Sedem
hodín ráno. Nervózni animátori a deti
plné očakávaní čakajú na autobus a
spievajú si: …nechodí, stále nechodí…
Nakoniec sme sa predsa dočkali. A tak,
keď sa nám konečne podarilo prestrih-
núť pupočnú šnúru medzi mamkami
a škriatkami, sme konečne vyštartovali
autobusom, ktorý praskal vo švíkoch. V
Brehove šofér  z autobusu vyhodil 70
škriatkov vo vlastnej šťave… Vo chvíli,
keď sa počas namáhavej cesty hore kop-
com škriatkovia potkýnali o svoje jazy-
ky, zistili, že si toho asi veľa nabalili.
Po úspešnom ubytovaní sa a zoznámení
si mohli všetci škriatkovia nakŕmiť
svoje pásomničky na spoločnom obede.
Najkrajšou časťou dňa bola prvá škriat-
kovská svätá omša. Neskôr sa malí una-
vení škriatkovia pobrali do svojich
škriatkovských postieľok.
A nastal večer a ráno deň druhý.  V to
ráno škriatkov zobudila samotná Perin-
baba. Naštartovaní sladučkou Škriatko-
vičkou sme sa zúčastnili škriatkovských
majstrovstiev škriatkosveta vo futbale.
A nastal večer a ráno deň tretí. Po-
tom, čo škriatkovia prebudili svoju pá-
somničku, aby sa opäť naraňajkovala,
sa vybrali do škriatkolesa, kde museli
zložiť skúšku odvahy. Malých unave-
ných škriatkov po podplatení šoféra
doviezol autobus skoro až pred kláštor.
Posledné hodiny dňa škriatkovia veno-
vali načerpaniu nových síl do  ďal-
šieho škriatkodňa.
A nastal večer a ráno deň štvrtý.
Tento škriatkodeň sa začal veľmi su-

cho. Všetka voda v našej škriatkostud-
ni sa minula. Ale to nám pomohlo na
vlastnej koži zistiť, aká je voda vzácna.
Napriek nášmu nešťastiu sme nestra-
tili optimizmus a nenechali sme si po-
kaziť naše škriatkovské Vianoce, a aj
sme si nakoniec zatancovali na našom
vianočnom karnevale. A tancovalo sa
nám veľmi veselo, lebo sme sa tešili na
vianočnú škriatkovskú kapustnicu a
bobaľky s makom. Široké makové ús-
mevy boli ešte viac rozžiarené, keď sme
si všetci pod vianočným stromčekom
našli darčeky od Ježiška.
A nastal večer a ráno deň piaty. Začal
náš spevavý deň… Už prvé tóny vylú-
dili naše zmutované hlásky na rannej
modlitbe. Deň ďalej pokračoval prípra-
vou na náš škriatkokoncert v dedine.
Po koncerte sme sa všetci rozpŕchli po
dedine s horiacimi sviečkami v ru-
kách, nie však, aby sme podpálili dedi-
nu, ale aby sme rozdali radosť, ktorá
rozdávaním rastie.
Ďakovný – originálny a neprifarbovaný –
list škriatkov Ježiškovi:
Milý priate¾ Jez¡ iš!

Pozdravujeme T¡a tam hore, v nebi. Bol si s
nami poèas tohto tábora spokojný? My dúfame,
z¡e áno. A keï sme T¡a aj nahnevali, mrzí nás to!

Pekné sme tam zaz¡ ili: Vianoce a štedrove-
èerná veèera, vianoèné darèeky. Nevedeli sme,
z¡ e budú Vianoce, a takíííííííí sme boli radi! Páèili sa
nám nové pesnièky a hry, ktoré sme sa nauèili,
a nakoniec aj piatkový koncert v dedine. Páèila
sa nám aj túra z Brehova do Cejkova, hry a obed
v lese. Zaujalo  nás aj vyrábanie karnevalových
masiek a zábava na karnevale, tiez¡  majstrov-
stvá sveta vo futbale animátorov a škriatkov,
a omše. Ve¾mi sa nám páèila opekaèka. Boli sme
nadšení kláštorom aj našimi izbami. Bolo nám
super, celkom sme zabudli na telku.

Nepekné sme tam zaz¡ ili: všetko sa nám tam
páèilo. Ïakujeme najmä za jedlo,  kamarátov,
animátorov a vodu, vïaka ktorej nedostatku
sme si uvedomili, aká je vzácna.

Ïakujeme Ti za celý týz¡ deò a za to, z¡ e sme
tam mohli íst́ . Bolo tam supeeeeeer! Budeme
mat́  záz¡ itky na celý z¡ivot. Mohli sme prez¡it́  tento
týz¡deò s Tebou, spievat́ o Tebe a Tebe… A ešte…
uz¡  niè.

Ïakujeme!!!
Tvoje detièky

Z¼UTOVZ¼UTOVZ¼UTOVZ¼UTOVZ¼UTOVAL SOM SAAL SOM SAAL SOM SAAL SOM SAAL SOM SA
NAD VŠETKÝMINAD VŠETKÝMINAD VŠETKÝMINAD VŠETKÝMINAD VŠETKÝMI

sa na stretnutie s nimi, mám pre
nich vždy len dobré slovo.

Okolo iných však prechádzam sko-
ro nevšímavo, usmejem sa na nich,
len keď mám náladu.

Sú však aj takí, ktorých nezná-
šam, už pohľad na nich ma napĺňa
hnevom.

A nakoniec, sú aj takí, ktorých od-
sudzujem a úplne odmietam.

Akému vzťahu ma učí môj Boh?
Dobroprajnej láske voči každému

človeku. Boh nešetrí darmi a povola-
ním. Povoláva, a svojou láskou chce
obdarovať tak veriacich, ako aj tých,
čo ho odmietajú, stačí, že prídu k ne-
mu, lebo u neho je dôležitá viera.
Ako vyslyšal kanaánsku ženu, tak vy-
slyší každého.  – jg –

Dni  8. – 13. júl 2002 sa stali
dňami, keď sa deti našej farnosti

stretli v detskom letnom tábore
Škriatok 2002.

A tam, v dedinke Brehov,
sa zrodil krásny príbeh o tom,

...ako sa deti stali...ako sa deti stali...ako sa deti stali...ako sa deti stali...ako sa deti stali
škriatkami.. .škriatkami.. .škriatkami.. .škriatkami.. .škriatkami.. .



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
19. 8.

Sv. Jána Eudes, kň. 6.45
Ez 24,15-24; (Ž) Dt 32,18-21; Mt 19,16-22 11.30

Opustil si Boha, svojho stvoriteľa. 17.00

Ut
20. 8.

Sv. Bernarda, op. uč. 6.45
Ez 28,1-10; (Ž) Dt 32,26-36; Mt 19,23-30 11.30

Zľutuj sa, Pane, nad svojimi služobníkmi. 17.00

St
21. 8.

Sv. Pia X., pp. 6.45
Ez 34,1-11; Ž 23; Mt 20,1-16 11.30

Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 17.00

Št
22. 8.

Panny Márie Kráľovnej 6.45
Iz 9,1-3.5-6; Ž 113; Lk 1,26-38 11.30 +začiatok adorácie

Pánovo meno chváľme, zvelebujme. 18.00 +záver adorácie

Pi
23. 8.

Sv. Ruženy Limskej, pn. 6.45
Ez 37,1-14; Ž 107; Mt 22,34-40 11.30

Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo
trvá naveky. 18.00

So
24. 8.

Sv. Bartolomeja, ap. 6.40
Zjv 21,9b-14; Ž 145; Jn 1,45-51

Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva. 18.00

Ne
25. 8. 21. nedeľa v období cez rok

7.00
9.00

10.30 sviatosť krstu

15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.45 9.00

Z.Hradište 18.45 10.30

7.00 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová R. Černáková N. Tomková B. Dinisová

žalmy T. Ruttkayová J. Obrin
2. čítanie Ľ. Bajus P. Urban M. Sakáčová M. Švagrovská

prosby J. Galgan D. Gajdošová A. Potocká

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 25. 8. 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 25. 8. budú o 14.00 hod. vešpery.

20. AUGUST – SV. BERNARD, OPÁT,
UČITEĽ CIRKVI (1090 – 1153) PÁN JEŽIŠ prisľúbil:

„Keď zostúpi na vás
Duch Svätý, dostanete
silu a budete mi sved-
kami“ (Sk, 1, 8).

Sviatosť birmovania
tvorí spolu s krstom a Eucharistiou je-
den celok „sviatostí uvádzania do kres-
ťanského života“, ktorého jednotu treba
zachovať. Prijatie sviatosti birmovania je
potrebné na dovŕšenie krstnej milosti.
Pokrstených „sviatosť birmovania doko-
nalejšie spája s Cirkvou a bohato ich
obdarúva osobitnou silou Ducha Svä-
tého, takže sú ako praví Kristovi sved-
kovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru
slovom i skutkami“ (KKC).

Je to sviatosť sily, odvážneho svedec-
tva. Apoštoli, ktorí mali strach prejaviť
na verejnosti svoju vieru, po prijatí daru
Ducha Svätého sa podstatne zmenili
a odvážne hovorili o Kristovi. Jedine si-
lou Ducha môžu birmovanci naplniť
svoje poslanie: vydávať vo svete svedec-
tvo o Kristovi.

Je to sviatosť cirkevného spoločens-
tva. Prítomnosť biskupa alebo jeho zás-
tupcu je výrazom jednoty celej Cirkvi.
Cirkev sa zrodila z Turíc s pôvodnou
a pretvárajúcou silou Ducha, pôsobia-
ceho prostredníctvom slabých ľudí
v prostredí plnom ťažkostí.

Birmovanie je teda sviatosť Ducha
Svätého. Pripomína prvé Turíce v Jeru-
zaleme a dnes ich aktualizuje. Duch
Svätý, ktorý sa touto sviatosťou udeľuje,
má rovnakú silu a moc ako vtedy a je
schopný obnoviť tvárnosť zeme. Je po-
trebné znovu objaviť hodnotu a silu tejto
sviatosti.  – jg –

  (pokračovanie)

BIRMOVANIE – SVIATOST¡

KREST¡ ANSKEJ ZRELOSTI

NARODIL SA NA ZÁMKU
Fontaines vo východnom
Francúzsku. Mal 6 bratov a
sestru. Rodičia ho zverili
kňazom farnosti Saint Vor-

les na štúdiá. Keď mu umrela matka, za-
umienil si, že odíde zo sveta a zasvätí sa
Bohu. V r. 1113 vstúpil do kláštora cis-
tercitov v Citeaux (pri Dijone). Pod jeho
vplyvom vstúpili medzi cistercitov aj via-
cerí jeho príbuzní a priatelia. Kláštor
však bol na úpadku. Bernard na rozkaz
opáta Štefana začal stavať nový.

Bernard priťahoval k sebe nových a
nových žiakov. Kanonici, umelci, vojaci,
doktori, ľudia všetkých stavov žiadali
o prijatie do kláštora. Tam sa stali pyš-
ní pokornými, bohatý chudobnými, sa-
mopašní dokonalými. Bernard vždy cítil
priam hrôzu pred ľudskou slávou, ktorej
sa mu začínalo dostávať veľa. Pre mní-
chov napísal Rozpravu o poníženosti.
Ďalej napísal Rozpravu o láske k Bohu,
Mariánske chvály, O milosti a slobodnej
vôli a mnoho kázní a iné diela. V r.
1130 nastal v Cirkvi rozkol, ktorý pomá-
hal Bernard vyriešiť. Bol kazateľom
o Panne Márii a nazývali ho aj Mariáns-
kym učiteľom. Jemu pripisujú aj modlit-
bu: „Rozpamätaj sa, ó, najláskavejšia Pan-
na Mária…“ Zo svojej kláštornej cely ovp-
lyvňoval osudy Cirkvi a celej vtedajšej
spoločnosti. „Hľadať Boha,“ boli posled-
né Bernardove slová. Zomrel 20. 8.
1153. V r. 1953 Pius XII. vydal pri
príležitosti 800. výročia jeho smrti en-
cykliku Doctor melifluus (doktor, ktorého
reč je sladká ako med).          – rm –

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marek Stričko a Lenka Fedorčáková
Miroslav Levčík a Františka Lajošová
Marek Kováč a Ružena Pekarovičová

Martin Mlynár a Lucia Bačová
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.

Dňa 26. 8. sa koná celodenný
výlet do Košarísk. Prihlásiť sa
môžeš v sakristii do 22. 8., ak
máš 100 Sk a viac  ako 7 rokov.

OZNAM

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


