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Resp.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.
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Paradox
NES MÁME VÄČŠIE DOMY
a menšie rodiny. Viac vymo-
žeností, ale menej času.

Máme viac titulov, ale menej zdra-
vého rozumu. Viac vedomostí, ale
menej súdnosti. Máme viac odborní-
kov, ale aj viac problémov.

Utrácame príliš bezstarostne. Sme-
jeme sa primálo. Jazdíme prirýchlo.
Pohneváme sa priskoro. Udobrujeme
sa prineskoro. Čítame príliš málo.
Televíziu sledujeme priveľa. A modlí-
me sa priveľmi zriedka.

Znásobili sme naše majetky, ale
zredukovali naše hodnoty. Rozprá-
vame priveľa, milujeme primálo
a klameme príliš často. Učíme sa
ako zarábať na živobytie, ale nie ako
žiť. Pridali sme roky životu, ale nie
život rokom. Máme vyššie budovy,
ale nižšie charaktery. Širšie diaľ-
nice, ale užšie obzory. Míňame viac,
ale menej máme. Kupujeme viac, no
tešíme sa z toho menej.

Cestujeme na Mesiac a späť, ale
máme problém prejsť cez ulicu a na-
vštíviť susedov. Dobýjame vonkajší
vesmír, ale nie vnútorný. Rozbili
sme atóm, ale nie naše predsudky.

Píšeme viac, učíme sa menej.
Plánujeme viac, dokončujeme me-
nej. Naučili sme sa ponáhľať, ale
nie čakať. Máme vyššie platy, ale
nižšiu morálku. Vytvorili sme viac
počítačov pre viac informácií, aby
sme vytvorili viac kópií, ale máme
menej komunikácie.

Máme vyššiu kvantitu, ale nižšiu
kvalitu. Toto je čas rýchleho stravo-
vania a pomalého trávenia. Vysokých

mužov a nízkych charakterov. Viac
voľného času a menej zábavy. Viac
druhov jedla, ale menej výživy. Dva
platy, ale viac rozvodov. Krajšie
domy, ale neúplné rodiny.

Preto navrhujem, že tak ako
dnes, nenechávaj nič na zvláštnu
príležitosť, pretože každý deň, ktorý
žiješ ja zvláštna príležitosť. Vyhľa-
dávaj vedomosti, čítaj viac, seď na
verande a obdivuj výhľad bez toho,
aby si venoval pozornosť svojim po-
trebám. Tráv viac času s rodinou
a priateľmi, jedz obľúbené jedlá
a navštevuj miesta, ktoré máš rád.
Život je reťaz radostných momentov,
nie je len o prežití. Používaj svoje
krištáľové poháre, nešetri najlepším
parfumom a použi ho zakaždým,
kedy cítiš, že chceš. Odstráň zo
svojho slovníka frázy ako „niekedy
inokedy“ a „nabudúce“. Napíš ten
list, ktorý si chcel napísať „niekedy
inokedy“.

Povedz svojej rodine a priateľom,
ako veľmi ich ľúbiš. Neodkladaj nič,
čo vnáša smiech a radosť do tvojho
života. Každý deň, každá hodina,
každá minúta je výnimočná a ty
nevieš, či nebude tvoja posledná.

(podľa Far.
listu RKF

Muč. smrti
sv. Jána
Krstiteľa

v Sabinove)

- prip.km -
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HYMNUS NA

LÁSKULÁSKULÁSKULÁSKULÁSKU
EPOTREBUJEME USKUTO-
ČNIŤ KOZMICKÝ VÝSKUM,

aby sme prišli na to, že všetci sme
nedokonalí. Sväté písmo nám jasne
hovorí, že všetci sme hriešni. A to
znamená, že sme neschopní milovať
sa navzájom tak dokonale, ako to opi-
suje Pavol v dnešnom druhom čítaní.
Zrejme vie, že on sám nie je dokonalý,
ale zároveň si uvedomuje, že doko-
nalosť jedného dňa nastane a naša
nedokonalosť zanikne. Kedy sa to sta-
ne? Keď Ježiš príde ešte raz
v sláve. Kým očakávame
Ježišov návrat, Pavol nás
povzbudzuje, aby sme sa zo
všetkých síl usilovali mať
väčšiu lásku k blížnym.
Vyzýva nás, aby sme milo-
vali, ako najlepšie vieme,
ako najčastejšie môžeme,
najdokonalejšie, ako dokáže-
me. Táto výzva v sebe obsa-
huje nabádanie, aby nás
naše hriechy a slabosti ne-
presvedčili, že nemôžeme
ďalej napredovať na ceste k
dokonalosti. Áno, nikto z nás
nedokáže milovať ako Ježiš - ani svätý

Pavol to nevedel. To by nás však
nemalo odradiť, aby sme nerobili
aspoň malé krôčiky k tomuto cieľu. Je
náročné milovať? Áno. Niekedy sa
nám môže zdať, že je to tá najťažšia
úloha, akú máme urobiť! No je to
skutočne nemožné? Nie! Boh nám
daroval Ducha Svätého a nič nie je
nemožné tam, kde je prítomný Duch.
Každý deň dovoľme dokonalej Božej
láske, aby nás podnecovala rásť v na-
šej láske. Čím lepšie prežijeme hoj-
nú, nikdy nekončiacu Božiu lásku k
nám, tým budeme schopnejší milovať
blížnych, keď zažiaria ich dobré strán-
ky, ako aj vtedy, keď sa ukážu ich sla-
bosti. Keď vytrváme v úsilí milovať sa

navzájom, zistíme, že táto
láska má moc zakryť naše
vlastné hriechy a slabosti.
To je spôsob, akým Boh
vždy koná: tí, ktorí dávajú,
zároveň aj prijímajú - a
prijímajú v hojnosti. Preto
dovoľ, aby tvoja láska
zakryla tvoju rodinu,
priateľov aj tých, ktorých ti
ťažko padne milovať. Nech
nik z nás nedovolí, aby
akékoľvek rozdelenie alebo
nezhody zvíťazili nad našou
vzájomnou láskou. Otče, uč

ma milovať tak, ako ma od vekov mi-
luješ ty. (Redemptoristi – Slovo medzi nami.)



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 18.00 18.00 18.00 7.00 9.00

Vojčice, charita 15.30 9.00
Zempl. Hradište 17.00 17.00 10.30

Nový Ruskov 18.00 18.00 10.30

Rómska osada 16.00

nemocnica 16.00 16.00 16.00 16.00
ústav 11.00 11.00 11.00

L
eg

en
d
a
: 

  
† 

ú
m

ys
el

 z
a
 z

os
n

u
lý

ch
, 

¤
 ú

m
ys

el
 z

a
 z

d
ra

vi
e 

a
 B

ož
ie

 p
ož

eh
n

a
n

ie

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6.30
Hebr 11,32-40; Ž 31; Mk 5,1-20 11.30 † Andrej

Majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána. 18.00 ¤ Anna

6.30
Hebr 12,1-4; Ž 22; Mk 5,21-43 11.30 † Irena, Július, Helena

Chváliť ťa budú všetci, čo ťa hľadajú, Pane. 18.00 † Iveta

Sv. Jána Bosca, kň. 6.30
Hebr 12,4-7.11-15; Ž 103; Mk 6,1-6     Milosrdenstvo  11.30 ¤ Jana s rod.

Pánovo je od večnosti voči tým, čo sa ho boja. 18.00 † Martin

Hebr 12,18-19.21-24; Ž 48; Mk 6,7-13 6.30

11.30 † František

18.00 † Andrej

Obetovanie Pána 6.30
Hebr 2,14-18; Ž 24; Lk 2,22-40 11.30 † členovia BSJ

Príď, Pane, do svojho svätého chrámu. 18.00
Hebr 13,15-17.20-21; Ž 23; Mk 6,30-34 6.30 † členovia RB

Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 18.00 † Ján, Alžbeta

7.30 † Margita

9.00

10.30
17.15 pobožnosť

18.00 ¤ Jozef s rod.

Po         
29. 1.

Ut       
30. 1.

St         
31. 1.

Iz 6,1-2a.3-8; Ž 138; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

5. nedeľa v období cez rok

Pi          
2. 2.

Št        
1. 2.

Ne       
4. 2. 

So       
3. 2.

Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo 

uprostred tvojho chrámu.
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OZNAMY
1. Bohuznáma venovala 1000 Sk.

Srdečné Pán Boh zaplať.
2. Máme prvý piatok v mesiaci.

Sviatosť  zmierenia vysluhu-
jeme ako je to  zvykom. Upozor-
ňujeme,  že v piatok  je sviatok
Obetovania Pána. V tento  deň sa
nebude spovedať, ani  ráno, ani
na obed a ani  večer. V tento  deň
navštívime chorých.

3. Vysluhovanie sviatosti zmierenia
na  filiálkach:
Ruskov- pondelok  od  17.00 hod.
Hradište- pondelok od 17.00 hod.

4. Sv. omša v piatok bude aj
o 16.30 hod. Požehnanie
sviečok, tzv. hromničiek, bude
na sv. omšiach o 16.30 hod. a o
18.00 hod. Prosíme, aby ste si na
sviečky  urobili  „klobúčiky“, aby
sa topiaci vosk nedostal na lavice
a koberce.

4. Požehnanie sviečok bude aj  na
filiálkach.

5. Vyloženie Sv. oltárnej bude
v piatok od 12.00 hod. Ukončenie
adorácie o 16.00 hod.

6. V sobotu máme fatimskú  sobo-
tu. Začíname sv. ružencom.
Trebišov o 6.30 hod. Vojčice
o 7.30 hod. Pred mesiacom sa
predmodlievali otcovia so  synmi,
teraz matky a ich dcéry. Pozý-
vame .

7. Vyšla  útla kniha nášho dekana
s názvom  „Večný život“.
Môžete si  ju  zakúpiť v sakrestii.
Cena  50 Sk.

8. Občianske združenie „Svetlo
života“, ktoré bolo  založené  pri
našej farnosti už môže v tomto
roku prijímať 2 % z vašich daní.
Veríme, že týmto spôsobom
podporíte jeho aktivity (hlavne
práce na charitnom domove
v časti  Paričov).

10.Úmysel modlitby na január:
Vo svojich modlitbách pamätajme

4.2.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus M. Ruttkayová Z. Lešková

žalm J. Babejová

2. čítanie K. Balintová deti J. Hudáček I. Mihaľová

prosby P. Sovák R. Vaníková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U V sobotu 20.1. 07 sviatosť
krstu prijali Richard Bělaška,
Marek Demeter a Tímea
Šusterová. Vítame ich v našom spo-
ločenstve. Nech sú rodičom na ra-
dosť a svetu na osoh.

na tých, ktorí bývajú na Severe –
východná časť.

11.Sú chvíle, keď kvapky krvi rozho-
dujú o živote. Ak aj vy milujete
život, príďte darovať svoju „Va-
lentínsku kvapku krvi“ od 1.2.
2007 do 14.2.2007. Ďakujeme.
 www.cervenykriz-ke.sk

Traja bratia išli do mesta na nákup.
Každý z nich mal 10,-Sk (Z=10).
Keďže si za to nik z nich nemohol
nič kúpiť, dohodli sa, že spoja svoje
úspory. Koľko mali dohromady?
(a=3xZ) Zašli do kníhkupectva, kde
našli knižku v cene 30,-Sk a kúpili
si ju. Koľko im mal predavač vydať?
(b=3xZ - 30) Zaplatili a odišli.
Predavač si spomenul, že táto kniha
je vo výpredaji a stojí len 25,-Sk.
Koľko im mal teraz vydať? (c=3xZ -
25) Tak si zavolal jedného chlapca,
dal mu „c“ korún a poslal ho za
bratmi. Chlapec však nevedel, ako
má rozdeliť „c“ korún medzi troch.
...preto vymyslel, že si nechá 2,-Sk
a každému vráti po 1 korune. Koľko
zaplatil na začiatku každý z bratov?
(Z) A koľko teraz, keď im vrátil po
korune? (d=Z-1)

Skúška správnosti: (Z-1)= d, 3xD= E,
E+2 (koruny, ktoré si nechal
chlapec)= F.  A kde je 1 koruna?

a=3x10=30; b=30-30=0; c=30-25=5;
d=10-1=9; E=3x9=27; F=27+2=29; 10-
9=9, 3x9=27, 27+2=29

Ocko, mamka -pomáhaj!
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