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PRIROVNANIE tohto sveta
k divadelnému pódiu je
veľmi časté. Pripadáme si
ako herci v divadle. Každý
má tú svoju úlohu. Nikto

z nás si ju však nevyberal sám. Re-
žisér nám nadelil životný údel a my
sme postavení pred
hotovú vec. Nik sa
nás na nič nepý-
tal. Jednoducho
hráme. Na pó-
dium sme už raz
vkročili a z neho
raz aj odídeme.
Za ten krátky čas
máme ukázať, ako
sa vieme zmocniť
svojho poslania.
Diváci občas zatlieskajú, niekedy
nás zasa vypískajú. Inokedy sa mu-
síme pretvarovať – ako skutoční her-
ci. Taký je život.

Lenže aj toto prirovnanie pokuľ-
háva. My predsa nie sme herci. Veď
niet žiadneho publika. Všetci do jed-
ného sme na javisku. Divákov niet.

Teda prečo by sme mali hrať, pre-
tvarovať sa a byť rafinovaní k sebe
navzájom? Ježiš ostro vystupoval
proti herectvu. Nevedel zniesť farize-
jov, ktorí boli skutočnými umelcami
na pódiu svojho života. „Všetko
konali iba preto, aby ich ľudia vide-

li…“ Boli to vyško-
lené masky. Ale
komu sa vlastne
pretvarovali?

P r i r o v n a n i e
tohto sveta k diva-
delnému pódiu je
síce veľmi časté,
ale pre nás nepri-
jateľné. Nie sme
hercami. Sme ori-
ginálmi a nežijeme

preto, aby nám tlieskali. Svieca,
ktorú budeme klásť na hroby našich
blízkych, nech nám pripomína, že na
javisku života sme len raz. Raz sme
vkročili, raz aj odídeme. Preto sa ne-
oplatí hrať. Poďme radšej žiť.

Marek Forgáč, kaplán

lasť sociálnej a kultúrnej politiky.
Nadväzuje kontakt s inštitúciami,
ktoré napomáhajú duchovnému a kul-
túrnemu zdokonaľovaniu starších
ľudí. Organizuje prednášky, semi-
náre, družné spoločenské podujatia,
zájazdy, púte a pod.

V Trebišove máme Klub kresťan-
ských dôchodcov (KKD), pretože Zd-
ruženie musí mať aspoň 50 členov.

Náš Klub má
31.

Pravidelné
stretnutia sú
každú druhú
stredu v me-

siaci v mestskom kultúrnom stre-
disku o 16. hodine. Členský príspe-
vok je 20,- Sk na celý rok. Najbližšie
mimoriadne stretnutie bude 4. no-
vembra 1999 (štvrtok) na sv. omši
a po nej sa uskutoční beseda na
aktuálnu tému s kňazom (v orlovni).
Srdečne pozývame aj nečlenov KKD.

Za KKD PhDr. Július Galgan

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH
DÔCHODCOV (ZKD) je organi-

zácia starších ľudí, z ktorých mnohí
prešli ťažkosťami II. svetovej vojny
a najmä vyše 40–ročným útlakom
totalitnej moci a sú si vedomí toho,
že spoločnosť sa môže obrodzovať len
vtedy, keď prijme za základ ďalšieho
rozvoja kresťanskú etiku a európsku
civilizáciu. I náš národ si zachoval
svoju národ-
nú identitu
najmä preto,
že zostal
verný kres-
ťanským prin-
cípom. ZKD rozvíja národné po-
vedomie svojich členov s plným reš-
pektovaním práv všetkých občanov
bez ohľadu na ich náboženskú a ná-
rodnú príslušnosť.

ZKD sleduje svojím zameraním
a cieľmi duchovné a hmotné dobro
nielen staršej generácie, ale aktív-
nou činnosťou chce pozitívne ovplyv-
ňovať celú spoločnosť. Sleduje ob-

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH DÔCHODCOV

2. novembra je možné získať od-
pustky za duše v očistci, okrem
toho, čo platí (od 1. do 8. XI.), aj pri
návšteve kostola alebo verejnej
kaplnky a tam sa zbožne pomodliť
Modlitbu Pána – Otče náš, Verím
v Boha. Modlitbu na úmysel sv. Otca
sa stačí pomodliť raz…

Účinok našich skutkov zbožnosti
za duše v očistci je závislý od stavu
milosti posväcujúcej v nás. Preto je
potrebné prijať sviatosť pokánia,
vždy si vzbudiť úmysel, že chcem pri-
jať odpustky za duše v očistci a vo
chvíli získavania odpustkov si vzbu-
diť dokonalú ľútosť.

KAŽDÝ VERIACI MÔŽE za duše
v očistci získať odpustky za

týchto podmienok:
Od 1. do 8. novembra, keď

navštívi cintorín a tam sa zbožne
pomodlí modlitbu za duše v očis-
tci. K získaniu odpustkov je po-
trebné prijať Najsvätejšiu Eucharis-
tiu a pomodliť sa na úmysel sv. Otca
modlitbu: Otče náš, Zdravas‘ Mária,
Sláva Otcu.

ODPUSTKY ZA DUŠE
V OČISTCI



MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ SVÄTEC TÝŽDŇA

SV. KAROL BOROMEJSKÝ, BISKUP
A UČITEĽ CIRKVI (1538 – 1584)

NARODIL sa 2.10.1538
v Lombardsku pri jaze-
re Lago Maggiore. Ako
14-ročný začal študo-
vať právo na univerzite
v Pavii. Ukončil ho

doktorátom z rímskeho a cirkevného
práva. Bol osobným tajomníkom pá-
peža Pia IV., svojho ujca, ktorý ho
v r. 1560 vymenoval za kardinála
a krátko nato za administrátora mi-
lánskeho arcibiskupstva s povinnos-
ťou ostať v Ríme. Disciplína Karola
Boromejského bola prísna: prepy-
chový palác zmenil na chudobný byt.
On sám a úradníci nesmeli nosiť nič
prepychové a odlišné od chudobných
ľudí. Karol sa zaslúžil o šťastlivé za-
končenie Tridentského koncilu a usi-
loval sa uviesť do života koncilové
rozhodnutia.

Citeľnú zmenu v jeho živote spô-
sobila náhla smrť jeho brata
Federica. V deň bratovej smrti sa
rozhodol, že sa dá vysvätiť za kňaza.
Kňazstvo prijal v júli 1563. V de-
cembri toho istého roku bol vysvä-
tený za biskupa.

Viackrát prešiel svoju diecézu,
ktorá mala vyše 750 farností. Týmito
návštevami pozdvihol náboženský ži-
vot v diecéze. Karolova praktická kres-
ťanská láska sa výrazne prejavila pri
vypuknutí moru v Miláne v auguste
1576. Arcibiskup napriek ustavič-
nému styku s nakazenými neochorel.
No pokladal epidémiu za Boží trest
a vážnu výstrahu do budúcnosti.

Karol Boromejský založil milánsku
univerzitu Brera. Zomrel od vyčerpa-
nia 3. 11. 1584. Pápež Pavol V. ho
r. 1610 vyhlásil za svätého. Tomuto
svätcovi je zasvätený kňazský semi-
nár sv. K. Boromejského v Košiciach.
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MIMO KRISTA nevieme ani čo
je náš život, ani čo je naša
smrť, ani čo je Boh, ani čo

sme sami. Ježišovou úlohou bolo
postaviť most medzi večnosťou a ze-
mou, priniesť posolstvo o milujúcom
otcovi a stať sa v utrpení služobní-
kom ľudstva. Kto v Krista verí a dúfa,
zvládne svoj život.

Sväté omše – kaplnky

    Nemocnica     Po o 16.30
  a  St, Pi, So o 16.00

  Ústav Ut, Št o 15.30 a Ne o 10.30
Kancelária farského úradu

 dopoludnia Ut – Št 9.00 – 10.30
popoludní Ut –  Št 15.00 – 16.00

Krstná náuka piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
V sobotu, 23. X., si sviatosť
manželstva vyslúžili Radovan
Kičinko a Ivana Jeneiová. Na spoloč-
nej ceste životom im prajeme veľa
Božieho požehnania.

V nedeľu, 24. X., sviatosť
krstu prijal Adrián Ondruš.
Vítame ho v našom spoločen-

stve. Nech je rodičom na radosť
a svetu na osoh.

OZNAMY
1. V nedeľu, 7. XI., o 14.30 hod. sa

uskutoční stretnutie manželov,
ktorí majú záujem o duchovné ve-
denie. Zvlášť pozývame tých, ktorí
prijali sviatosť manželstva v po-
sledných dvoch, troch rokoch.
Cieľom stretnutí je prehĺbenie
duchovného života v rodinách.

2. V nedeľu, 7. XI., o 14.00 hod. sa
uskutoční stretnutie všetkých
miništrantov našej farnosti.
Účasť povinná. Zároveň pozývame
mladých chlapcov, ktorí by sa
chceli stať miništrantmi.

ČÍTANIA NA BUDÚCU NEDEĽU 7. 11. 1999

SVÄTÉ OMŠE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
1. 11.

Slávnosť Všetkých svätých

Trebišov

7.30
prikázaný sviatok 9.00

r. Blahoslavení čistého srdca,
lebo oni uvidia Boha.

10.30
13.00 pobož.na cintoríne

18.00

Vojčice
9.00

13.00 pobož.na cintoríne

Ut
2. 11.

Spomienka na všetkých
verných zosnulých Trebišov

6.45
16.30
18.00

r. Pán je moje svetlo a moja spása. Vojčice 18.00

St
3. 11.

Sv. Martina de Porres, rh.
Trebišov

6.45

r. V obľube je človek, čo rád
pomáha.

16.30 biblické stretnutie

Vojčice 18.00

Št
4. 11.

Sv. Karola Boromejského, bs.
Trebišov

6.45

r. Verím, že uvidím dobrodenia
Pánove v krajine žijúcich.

16.00 adorácia

18.00 stretn.dôchodcov

Vojčice 18.00 ,stretko‘ mladých

Pi
5. 11.

Sv. Imricha          – Prvý piatok
Trebišov

6.45

r. Pred očami pohanov vyjavil Pán
svoju spásu.

18.00 ,stretko‘ mladých

Vojčice 18.00

So
6. 11.

r. Oslavovať ťa chcem naveky, Bože,
môj kráľ.

Trebišov
6.45

18.00
Vojčice 6.45

Ne
7. 11. 32. nedeľa v období cez rok

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30 sviatosť krstu

16.00 adorácia

18.00

Vojčice
9.00 adorácia

14.00 záver adorácie

7.30 9.00 10.30 17.45 Vojčice
1. J. Galgan M. Princíková J. Karniš p. Kassay A. Andrej

2. M. Kolodiová J. Hudáček B. Dinisová G. Karičková M. Borová

p. M. Ščerbej deti P. Bereš A. Potocká J. Bálint


