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Resp.: Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane.

U

bude potrebovať niekoho viditeľ-
ného, kto bude autoritatívne riadiť,
kto bude neomylne ohlasovať pravdy
viery, kto bude dobrým pastierom
pre všetkých. Preto ustanovuje
Petra za skalu Cirkvi, aby mal človek
v ňom oporu, aby s jeho pomocou
človek dokázal premáhať zlo, aby
človeku otváral nebeské kráľovstvo,
aby mu odpúšťal viny. Jedným
slovom, aby sa staral o človeka.

Rozjímajúc nad touto hlbokou Bo-
žou múdrosťou, nad plnosťou jeho
predvídavej opatery, mal by som
uveriť jeho láske, mal by som vedieť,

že on sa stará o moje
dobro, a mal by som
za to oslavovať svojho
Boha naveky.

Ježiš sa modlil za
Petra. V každej eucha-
ristickej slávnosti sa
modlíme za Petrovho
nástupcu a za všet-
kých, čo sú v Cirkvi
nositeľmi zodpoved-
nosti. Uvedomujme si

vlastnú zodpovednosť za Cirkev: pre-
dovšetkým za spoločenstvo, v kto-
rom sa nachádzame a s ktorým slá-
vime Eucharistiu.  – jg –

„Čo zviažeš na zemi, bude
zviazané v nebi, a čo

rozviažeš na zemi, bude
rozviazané v nebi“ (Mt 16, 19).

RISTOVA CIRKEV JE tajomst-
vo, je to božská – presnejšie
povedané božsko-ľudská – sku-

točnosť na tomto svete. Jej podstata
a jej poslanie sú naznačené v obraz-
ných výrazoch, ako Boží dom, Boží
ľud. Trvácnosť domu
zabezpečujú múry,
ale najmä základ.
Pravá Cirkev je apoš-
tolská: spočíva na
základe apoštolov, na
ich viere, na ich uče-
ní, čo však napokon
znamená – na Kris-
tovi samom.

Keď Boh zakladá
nové spoločenstvo,
Božiu Cirkev, všetko predvída a do-
konale rozdeľuje. Vie, že človek vždy
bude potrebovať opateru, že vždy
bude potrebovať odpustenie, že vždy
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Milí rodičia a vaše ešte milšie deti!
Zbystrite svoju pozornosť, nepreh-

liadnite, ale hlavne pokúste sa prečítať
tento príspevok až do konca. Dozviete
sa v ňom, akú úžasnú ponuku máme
pre vás a vaše drahé ratolesti.

Sme tu! eRko – HKSD. Čo to zname-
ná? HKSD je Hnutie kresťanských spo-
ločenstiev detí. Je to detská organizá-
cia, v ktorej spoločne kráčame po ceste
poznávania Boha ako Lásky a Dobra.
Osobným radostným svedectvom života
viery chceme deťom ukázať pravé hod-
noty. Našim cieľom  je  pomáhať vám,
milí rodičia, pri formovaní vašich detí
na dospelé kresťanské osobnosti. Toto
formovanie uskutočňujeme cez osobný
príklad a prežívanie všedného života
s deťmi v spoločenstvách – cez školský
rok i cez prázdniny a tak dopĺňame ro-
dinnú a pedagogickú výchovu.

eRko je druhou najväčšou kresťan-
skou organizáciou na  Slovensku, ktorá
je dotovaná Ministerstvom školstva.
Svoje sídlo má v Bratislave a v roku
2001 mala 7029 členov, z toho 1241
dobrovoľníkov a 5788 detí.

Náš program uskutočňujeme v ma-
lých spoločenstvách, ktoré sa pravidel-
ne stretávajú vo voľnom čase. Náplň
stretnutí prispôsobujeme viacerým okol-
nostiam – vek detí, záujmy, prostredie,
liturgické obdobie, sviatky… Cieľom je
aby si deti uvedomili existenciu Boha
ako láskavého Otca, Krista ako blízkeho
Priateľa a Ducha svätého ako svetlo
a silu pre život.

Okrem činnosti v spoločenstvách sa
stretávame aj pri rôznych spoločens-
kých podujatiach – akadémie karnevaly,
večierky výlety, tábory.  Nie sú nám

ľahostajné ani verejné otázky, ako sú
potraty. Spolu s inými detskými a  mlá-
dežníckymi organizáciami sa zapájame
do kampane boja proti smrti nenarode-
ných a nevinných detí. Medzi naše naj-
známejšie projekty eRka patria: Detský
čin pomoci, tento rok zameraný na
modlitbu za misionárov v Afrike; už zná-
my projekt Vypni telku, zapni seba;
ďalej Dobrá novina – kolednícka akcia
detí spojená s finančnou zbierkou pre
núdznych v krajinách tretieho sveta
a iné.

Vedúci spoločenstiev – animátori sa
pravidelne stretávajú, aby sa navzájom
povzbudili a pomohli si; hodnotili mi-
nulú a plánovali svoju budúcu činnosť.
Títo ľudia vykonávajú svoju prácu dobro-
voľne, zadarmo a vo svojom voľnom
čase.

Vydávame tiež časopis REBRÍK urče-
ný deťom. Spolupracujeme s otcami bis-
kupmi a kňazmi pričom sa usilujeme
plniť úlohu laikov vo farnosti a tak šíriť
radostné posolstvo evanjelia. Svoje na-
rodeniny slávime 7. septembra na svia-
tok svätých košických mučeníkov, ktorí
sú patrónmi eRka.

Členský poplatok na  školský rok je
30 Sk pre deti a 50 Sk pre vedúcich.
Tento poplatok je určený pre činnosť
v skupinke. Členstvo detí je od 0 do 14
rokov.

Milí rodičia, aj vaše dieťa sa môže
stať členom eRka. A preto, ak vás táto
myšlienka zaujala, skúste ju ponúknuť
svojim deťom. Deti potrebujú zažívať
spoločenstvo, utvárať nové priateľstvá,
potrebujú mať možnosť vyblázniť sa. Ne-
bráňte im v tom! Prihlásiť ich môžete do
1. septembra v sakristii rímsko-katolíc-
keho kostola, kde  na vás budú čakať
milí ľudkovia. Nezabudnite ani na svoje
dieťa, keďže potrebujeme aj jeho vlastno-
ručný podpis. Členom sa dieťa stáva až
po zaplatení členského poplatku, ktorý
je potrebné zaplatiť pri zápise. O bliž-
šom pláne na nasledujúci štvrťrok vás
budeme informovať na stretnutí rodičov.

„Láska v rodine vráti lásku svetu.“

Radostnou cestou viery
kráčame spolu malí i veľkí

eRko



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
26. 8.

2 Sol 1,1-5.11b-12; Ž  96; Mt 23,13-22 6.45

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.
11.30
17.00

Ut
27. 8.

Sv. Moniky 6.45
2 Sol 2,1-3a.14-17; Ž  96; Mt 23,23-26 11.30

Pán príde súdiť všetky národy. 17.00

St
28. 8.

Sv. Augustína, bs. uč. 6.45
2 Sol 3,6-10.16-18; Ž  128; Mt 23,27-32 11.30

Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. 17.00

Št
29. 8.

Muč. smrť sv. Jána Krstiteľa 6.45
Jer 1,17-19; Ž 71; Mk 6,17-29 11.30 +začiatok adorácie

Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. 18.00 +záver adorácie

Pi
30. 8.

6.45
1 Kor 1,17-25; Ž 33; Mt 25,1-13 11.30

Milosti Pánovej plná je zem.
18.00

So
31. 8.

1 Kor 1,26-31; Ž 33; Mt 25,14-30 6.40
Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za

dedičstvo. 18.00

Ne
1. 9. 22. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30 sviatosť krstu

15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 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 D. Gajdošová J. Karniš J. Kucharčík

žalmy J. Obrin
2. čítanie M. Ščerbej M. Ruttkayová D. Kassay M. Žiaranová

prosby H. Magurová J. Hudáček K. Kassayová I. Farkašová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 1. 9. 2002

Nemocnica Po – Pi o 16.15, So o 16.15 Ústav Ut, Št, Ne o 11.00
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OZNAMY
1. Deti, ktoré v nastávajúcom škol-

skom roku pristúpia k 1. sv. pri-
jímaniu (3. ročník ZŠ a vyššie)
treba nahlásiť na prípravu na
farskom úrade.

2. Študenti, ktorí už ukončili ZŠ
a starší, ktorí majú záujem prijať
sviatosť birmovania, nech sa
na farskom úrade prihlásia na
prípravu k prijatiu tejto sviatosti.

3. Do 1. 9. 2002 môžete prihlásiť
svoje deti za členov eRka v sakris-
tii – podrobnosti viď na 4. strane.

4. Odchod autobusu výletu na Mor-
ské oko je v pondelok 26. 8. o 8.00
hod. spred kostola. Predpokladaný
návrat o 19.00 hod.

Vo Vojčiciach v nedeľu 1. 9. budú o 14.00 hod. vešpery.

SVIATOSŤ BIRMOVA-
NIA ustanovil Pán Je-
žiš. Apoštoli podľa jeho
príkazu udeľovali vkla-

daním rúk Ducha Svätého veriacim.
Birmovanie je sviatosť, v ktorej dostá-
vame Ducha Svätého a jeho dary. V nej
nás Duch Svätý pretvára na zrelých –
dospelých kresťanov. Udeľuje nám silu
nebojácne vyznávať a šíriť svoju vieru. V
birmovaní dostávame aj nezmazateľný
znak. Ním sa dokonalejšie zjednocujeme
s Kristom a získavame plnšiu účasť na
všeobecnom – kráľovskom kňazstve. Tak
nás táto sviatosť plnšie zapája do života
a poslania Cirkvi.

Birmovanie je akoby vysviacka kres-
ťanov na laických apoštolov. Touto svia-
tosťou sa zasväcujeme Kristovi. Dostáva-
me zároveň od neho poverenie a úlohy
v Cirkvi, ktorými uskutočňujeme všeo-
becné kňazstvo. Hlavnou úlohou birmo-
vanca je laický apoštolát. Ním sa priči-
ňujeme o vzrast a budovanie Kristovej
Cirkvi. V birmovaní sa stávame obranca-
mi viery. To znamená, že chránime seba
a iných ľudí pred neverou a nástrahami
Zlého. Duch Svätý nás posväcuje aj za
Kristových svedkov vo svete. Túto úlohu
plníme najmä láskou a dobrým príkla-
dom. Tak ukazujeme všetkým ľuďom,
aké šťastie je patriť Kristovi a žiť pre
neho.

Moc udeľovať Ducha Svätého od apoš-
tolov prevzali ich nástupcovia – biskupi.
Vkladaním rúk udeľujú Ducha Svätého
v slávnosti birmovania. V nej prežívajú
birmovanci akoby zoslanie Ducha Svä-
tého – osobné Turíce.

Riadnym vysluhovateľom birmovania
je biskup. Po homílii je predstavenie
birmovancov biskupovi a obnovenie
krstných sľubov. Potom nasleduje vkla-
danie rúk a krizmácia. Sviatostným zna-
kom birmovania je krizmácia. Biskup
položí ruku na hlavu birmovanca a po-
maže ho na čele krizmou. Pri tom hovorí:
M (meno), prijmi znak daru Ducha

BIRMOVANIE – SVIATOST¡
UDELENIA DUCHA

SVÄTÉHO

Svätého. Birmovanec odpovedá: Amen.
Vkladanie rúk znázorňuje príchod Du-
cha Svätého a zasvätenie birmovancov
do apoštolskej služby v Cirkvi. Krizma je
olivový olej zmiešaný s balzamom a po-
svätený biskupom. Pomazanie krizmou
naznačuje posilu Ducha Svätého a ľú-
beznú vôňu, ktorú má birmovanec ako
svedok Krista šíriť.

Na prijatie sviatosti birmovania sa
birmovanci pripravujú modlitbami, pou-
čením a sviatosťou zmierenia. Birmo-
vanci si volia aj nebeského patróna.
Jeho meno dostanú pri birmovke. On sa
stáva ich duchovným pomocníkom
a príkladom, ako nasledovať Krista. Vo-
lia si aj birmovného rodiča, ktorý má byť
dospelý kresťan, čo žije podľa viery
a prijal už sviatosť birmovania. Birmov-
ný rodič počas birmovky položí pravú
ruku na plece birmovanca, a tak nazna-
čuje, že ručí za jeho vieru.  – jg –

(Pokračovanie)

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

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.


