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„Neexistuje žiadna situácia, ktorú by človek
nemohol zušľachtiť tým, čo robí, alebo ako
ju znáša.“ Goethe

A TELESNE I DUŠEVNE chorých
ľudí sa pozeráme niekedy so
súcitom, inokedy ich nechce-

me vidieť, stretnúť, považujeme ich
za menejcenných, a tak ubližujeme
aj sami sebe, aj im. Nechceme sa
s nimi rozprávať o tom, čím oni žijú.
Bojíme sa hovoriť o bolesti. A predsa
len tak si môžeme navzájom pomá-
hať, že aj o týchto dôležitých, váž-
nych, aj keď boľavých veciach bu-
deme hovoriť. Možno by nám pomoh-
li aj takéto praktické rady:

Nevyhýbajte sa mi. Buďte mi pria-
teľom, blízkou bytosťou.
Dotýkajte sa ma. Aj obyčajný stisk
ruky mi napovie, že ste so mnou.
Zavolajte mi, že mi prinesiete moje
obľúbené jedlo. Doneste ho v takej
nádobe, aby som nemusel mať
obavy, kedy vám ju vrátim.
Plačte so mnou, keď plačem. Smej-
te sa so mnou, keď sa smejem.
Dovoľte, aby som sa podelil s va-
mi o svoje pocity.
Zoberte ma na výlet, ale nezabú-
dajte, že choroba znamená aj isté
obmedzenia.
Zatelefonujte mi a spýtajte sa, čo
potrebujem nakúpiť a prineste mi
nákup domov.
Vopred mi oznámte, keď sa bude-
te chystať ma navštíviť. Neobávaj-
te sa to urobiť. Potrebujem vás.
Cítim sa osamelý.
Pomôžte mojej rodine. Chorý som
ja, ale oni takisto trpia.
Ponúknite sa, že zostanete pri
mne, aby si moji najbližší mohli
odpočinúť.

Buďte vynachádzaví. Prineste mi
zaujímavú knihu, nech prídem na
iné myšlienky, kazetu s hudbou,
plagát na stenu, zákusky.
Rozprávajte sa so mnou o mojej
chorobe. Možno sa potrebujem o nej
s niekým porozoprávať. Zistite to
jednoducho – len sa ma spýtajte:
„Myslíš, že by sme sa mali o tom
porozprávať?“ Nemyslite si, že sa
ustavične musíme zhovárať. Môže-
me si posedieť len tak v tichosti,
bez slov.
Mohli by ste niekam vziať moje
deti alebo mňa?
Možno potrebujem odvoz na pro-
cedúru, do obchodu, k lekárovi.
Nevynechávajte ma z rozhodovania.
O toľko som ukrátený!
Neberte mi šancu rozhodovať o svo-
jom živote, o svojej rodine.
Rozprávajte sa so mnou o budúc-
nosti, o zajtrajšku, o budúcom týžd-
ni, o budúcom roku. Nádej je pre
mňa veľmi dôležitá. Pomôžte mi,
aby som zaujal pozitívny postoj,
a to svojím vlastným príkladom.
A čo nové vo svete? Noviny, časo-
pisy, správy, to všetko mi pripo-
menie, že nie som kdesi mimo
sveta.
Modlite sa za mňa a podeľte sa
so mnou o svoju vieru. Porozprá-
vajte mi o ľuďoch s podobným osu-
dom, aby som sa mohol podeliť
o svoje pocity aj s inými.

Priatelia, všetci sa potrebujeme.
Chorí i zdraví. Pomáhajme si navzá-
jom. Ak budeme všetku svoju ener-
giu a čas venovať drobnostiam a zby-
točnostiam, nikdy nebudeme mať čas
na veci, ktoré sú pre nás užitočné
a dôležité.

Zamyslenie J. Sucháňa

Všetci sa potrebujeme

APRÍKLAD SV. PAVOL apoštol
bol naraz očistení dokonalou
očistou, podobne ako sv. Mária

Magdaléna a mnohí ďalší svätí, avšak
takáto očista je v oblasti milosti úpl-
ne zázračná a mimoriadna, tak ako
vzkriesenie z mŕtvych v prirodzenej
oblasti, a preto na takéto niečo si ne-
môžeme robiť nárok. Zvyčajne po-
stupuje očisťovanie a uzdravenie te-
la ako aj ducha pozvoľna, postupne
krok za krokom a dosť namáhavo.
Duša, ktorá stúpa od hriechu k do-
konalosti sa môže prirovnať k úsvi-
tu: keď vychádza, nezaženie tmu
okamžite, ale pomaličky. Ako vraví
jedno príslovie: pomalé uzdravovanie
je vždy istejšie-choroby srdca tak
ako aj tela prichádzajú na koni
a rýchlo, ale odchádzajú peši a po-
maly. Je preto veľmi potrebné mať
trpezlivosť. Aký smutný je pohľad na
duše, ktoré po nezdarenom pokuse
o vybudovanie si vzťahu s Kristom
zistia rôzne nedokonalosti, znepo-
kojujú sa, trápia sa pre rôzne veci,
klesajú na duchu a sú v pokušení
všetko nechať a vrátiť sa do starých
koľají. Na druhej strane je však tiež
nebezpečné ak niektorí podľahnú o-

pačnému pokušeniu a myslia si, že
hneď prvý deň očisťovania sú zba-
vení nedokonalostí a chcú akoby vzliet-
nuť bez krídel. Očisťovanie našej du-
še môže skončiť až vtedy, keď skon-
čí náš život. Naša dokonalosť spočíva
v tom, že bojujeme poti našim chy-
bám. A bojovať proti nim nemôžeme
pokiaľ ich nevidíme, takisto ako ich
nemôžeme premôcť ak nezačneme
s nimi bojovať. Naše víťazstvo nie je
v tom žiadne nepociťovať, ale nepod-
dávať sa! Je potrebné, aby sme v du-
chovnom boji boli občas zranení
a tak sa cvičili v pokore: avšak po-
kiaľ sme  nestratili život alebo odva-
hu, nie sme nikdy porazení.

Výber z diel sv. Františka Saleského

O tom ako zaèat' s oèist'ovaním duše



Sväté omše – kaplnky

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

SV.  OMŠE Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 18.00 18.00 18.00 7.00 9.00

Z.Hradište 17.00 10.30
N. Ruskov 18.00 7.30

3.10.2004 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna P. Urban M. Sakáčová B. Dinisová

žalmy J. Obrin

2. čítanie M. Ščerbej M. Ruttkayová P. Lörinc M. Švagrovská

prosby A. Zapotoková R. Černáková J. Hudáček
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ieDEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Sv. Vincenta de Paul, kň . 6.45
Jób 1,6-22; Ž 17; Lk 9,46-50 11.30 † Andrej, Anna

Nakloň ku mne svoj sluch a vypočuj moje slová. 18.00 † Viera

Sv. Václava, sv. Vavrinca Ruiza a sp. 6.45
Jób 3,1-3.11-17.20-23; Ž 88; Lk 9,51-56 11.30 † Anna, Jozef

Kiež prenikne k tebe, Pane, moja modlitba. 18.00 ¤ Anton, Helena

Sv. M ichala, Gabriela a Rafaela,arch. 6.45
Dan 7,9-10.13-14 al.Zjv 12,7-12a;Ž 138;Jn 1,47-51 11.30 † Michal

Pred tvárou anjelov budem hrať a spievať tebe, 

Pane. 18.00 ¤ Michaela

Sv. Hieronyma, kň .uč. 6.45
Jób 19,1.21-27; Ž 27; Lk 10, 1-12 11.30 ¤ Barbora s rod.

Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine 

žijúcich. 18.00 † Agnesa

Sv. Terézie z Lisieux, pn.uč. 6.45
Jób 38,1.12-21-11;40,3-5 Ž 139; Lk 10,13-16     11.30 ¤ za živých členov BSJ

Veď ma, Pane, po ceste k večnosti. 18.00 † Marek

Svätých anjelov strážcov 6.40 Fatimská sobota

Ex 23,20-23a; Ž 91; Mt 18,1-5.10

Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa st rážili 

na tvojich cestách. 18.00 † Mária

7.30 ¤ Anna

9.00 ¤ Anton, Helena

10.30
17.30 vešpery

18.00 † Pavol

Po     
27. 9.

Ut     
28. 9.

St     
29. 9.

Hab 1,2-3;2,2-4;Ž 95;2 Tim 1,6-8.13-14;Lk 17,5-10  

Št     
30. 9. 

Ne     
3. 10.

Pi     
1. 10.

So     
2. 10.

27. nedeľa v období cez rok
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Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.00 – Ústav Ut, Št, Ne o 11.00

1. Od Po 27.9. sa menia úradné ho-
diny vo farskej kancelárii:
Po 16.00 - 17.00
Ut 16.00 - 17.00
St 9.00 - 10.30
Pi 15.00 - 16.30
Pohreby a súrne záležitosti mô-
žete vybavovať pred alebo po sv.
omši s kňazom v sakristii.

2. V Ut 28.9. o 17.30 bude stretnutie
birmovancov skupiny p. dekana (2.
ročník)

3. V Pi 1.10. bude o 18.00 vo Vojči-
ciach mládežnícka sv. omša s
kaplánom Jurajom.

4. Spovedanie v týždni: Trebišov:
ráno pol hodiny pred sv. omšou,
napoludnie a večer hodinu pred
sv. omšou.
Vojčice: Po od 17.15; Str od
17.00;Pi od 17.00
Zempl. Hradište: Pi od 16.30.
Malý Ruskov: Št od 17.00
Spovedanie chorých Pia od 8.30.

5. V Po pozývame všetkých kurátorov
z Vojčíc na stretnutie s dekanom
a kaplánmi. Stretneme sa na far-
skom úrade v Trebišove o 19.15.
Stretnutie sa týka len kurátorov,
nie stavebného výboru.

6. Bohuznáma venovala pre potreby
farnosti 1000 Sk. Pán Boh zaplať.

7. Oznamujeme všetkým žiakom 9.
ročníka ZŠ a 1. ročníka SŠ, ktorí
majú záujem o prijatie sviatosti
birmovania, aby ich rodičia pri-
hlásili na farskom úrade do 30.
septembra 2004. Príprava sa začí-
na v 9. ročníku ZŠ a 1. ročníku SŠ
na hodinách náboženskej výchovy.

8. V sakristii si môžete kúpiť knihy
pre seba i svoje deti Od srdca
k srdcu (63 Sk) a JKS (105 Sk).

9.Stretnutie prvoprijímajúcich detí
a ich rodičov skupiny p. dekana
bude 6.10. o 17.15.

10.V nedeľu 26.9. 2004 o 16.00  bude
odpustová slávnosť sv. Pia

OZNAMY

Vo štvrtok bude adorácia, začiatok po sv. omši o 11.30, záver po večernej sv. omši.
Vo Vojčiciach budú v nedeľu 3. 10. o 14.00 vešpery.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Viktor Sabo a Viktoória Vaľová
Ján Grecula a Miroslava Pavlová

Radoslav Porhinčák a Martina Botková
Richard Porhinčák a Michaela Švajlenková

Róbert Lešo a Anna Václaviková
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

V So 18.9.Sviatosť krstu pri-
jali Dávid Sakáč, Rebeka Koš-
ková  Tomáš Bartovič. Vítame
ich v našom spoločenstve. Nech sú
rodičom na radosť a svetu na osoh.

V So 18. 9. si sviatosť man-
želstva vyslúžili Pavol Vysokai
a Zuzana Čorosová. Na spolo-

čnej ceste životom im prajeme veľa
Božieho požehnania.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI

v NSPS, na ktorú vás všetkých
srdečne  pozývame.

11.Potrebujete  službu  charity?  Pre
starých a nevládnych, ktorí   potre-
bujú takúto pomoc sa ponúka  tá-
to služba. Nahláste sa v sakristii.

12.Vyhlasujeme konkurz na miesto
koordinátora pre vznik azylového do-
mu v Trebišove. Konkurz sa usku-
toční v Po 27.9. o 15.00 v kancelárii
farského úradu. Podmienkou je stre-
doškolské alebo vysokoškolské eko-
nomické vzdelanie.

13.Všetci dospelí, ktorí chcú prijať svia-
tosť krstu, nech prídu v Pi po večer-
nej sv. omši do sakristie.

14.Otvárame kurz hry na orgáne. Záu-
jemcovia nech sa nahlásia v kance-
lárii farského úradu.


