
Pre vnútornú potrebu vydáva Rím.kat. farský úrad Navštívenia bl. Panny Márie v Trebišove;
M. R. Štefánika 253; tel.: (056) 672 27 73; e-mail:svetlo.kriza@post.sk.

Redakčná rada: Ľubomír Bajus, Július Galgan, Viera Halászová, Katarína Kažimírová, Kristína
Kmeťová, Ladislav Koščák, Mária Ruttkayová, Pavol Urban. Uzávierka 14.2.2007. MCCC

18. februára 2007
7. nedeľa v období cez rok

Resp.: Milostivý a milosrdný je Pán.
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Daniela Ferenčíková, katechétka

Boh tak miloval svet,Boh tak miloval svet,Boh tak miloval svet,Boh tak miloval svet,Boh tak miloval svet,
zzzzz¡¡¡¡¡e dal svojhoe dal svojhoe dal svojhoe dal svojhoe dal svojho
jediného Syna!jediného Syna!jediného Syna!jediného Syna!jediného Syna!

SLOVUJE NÁS TOTO tvrdenie,
s ktorým sa stretávame na
stránkach Písma? Alebo sme si

už na to tak zvykli, že to náš život už
nezasahuje? Jednou z najťažších
deformácií ľudského šťastia je
upadnutie do stereotypu. Boh, náš
milujúci Otec, túži po tom, aby sme
mali život a mali ho v hojnosti.
Dokonalý prejav Božej lásky, ktorá
ide ku koreňom nedostatkov v
človeku, a túžby Boha po plnosti
života v človeku je dar Syna.

Buďme šťastní pretože sme po-
žehnaní, že sme Bohom milovaní!
Sme Bohom milovaní nie preto, čo
robíme, čo sme vo svojom živote do-
kázali, ale preto, že sme tým, čím sme.
Sme jeho deti, stvorené na jeho
obraz a podobu. Ale to v žiadnom prí-
pade neznamená, že nemusíme robiť
nič, že všetko dobre dopadne i bez
nášho pričinenia. Žiadny hriech ne-
môže zmenšiť Božiu lásku ku mne.
Keď pácham hriech, blokujem lásku,
ktorou ma Ježiš miluje. Hriech ma

uzatvára pred Božou láskou. Nie je
to teda tak, že ma Boh nemiloval,
ale som to ja, kto nie je schopný
Božiu lásku prijímať. Je to ako so
slnkom: keď zatemním všetky okná,
zatvorím dvere a slnečné lúče
neprenikajú do vnútra, to
neznamená, že slnko zapadlo. Stačí
odtiahnuť závesy, otvoriť dvere
a zakúsiť to, po čom srdce často
krát iba podvedome túži.

Vždy je ten správny čas nechať sa
osloviť slovom, ktoré je Duch a
Život. Nechať ho dopadnúť ako slovo
nové do svojho života. Nedá nám
istotu naplnenia našich ľudských
predstáv, ale pokiaľ mu otvoríme
dvere, odtiahneme závesy, prežiari
náš život tým, čo je Božie, tým čo
vedie k životu v hojnosti. Veď máme
úžasnú istotu. Boh ma tak miluje, že
neváha dať svojho Syna, aby som
mohol žiť životom smerujúcim k pl-
nosti.

RozhovRozhovRozhovRozhovRozhovor s ror s ror s ror s ror s rodákom...odákom...odákom...odákom...odákom...
(dokonèenie)

A čo sv. zmierenia?
K sviatosti zmierenia pristupujem iba
dome a to preto, že je to jediný jazyk,
v ktorom sa viem vyspovedať a preto
je to jediná možnosť keďže žijem
v zahraničí.
Na Vianoce si bol krátko doma, ale
predsa, čo pre teba tieto sviatky
znamenajú?
Vianoce mi stále boli veľmi blízke, bol
som vychovávaný kresťansky a viem,
že Vianoce sú najkrajším obdobím
kresťanov. Čo môže byť krajšie, ako
narodenie Božieho syna. Sú to sviatky
radosti a pokoja v duši všetkých
kresťanov, hlavne rodina pokope. Ale
ako malý som sa veľmi tešil na
darčeky a prekvapenia pod vianočným
stromčekom.
Sledujem televízne prenosy, futbal
a iné športy a veľakrát sa objaví
gesto prežehnania. Je to len gesto
alebo niečo viac?
Určite to má v sebe niečo hlbšie ako
len prežehnanie sa alebo nejaký
rituál. V Portugalsku hráči sú veľmi
veriaci a často sa pred zápasom
modlia v kabíne. Dokonca máme na
štadióne urobenú malú kaplnku, do
ktorej každý hráč pred zápasom rád
zavíta.
Aké meno má hviezdny Figo?
Figo je veľmi uznávaným mužom
v Portugalsku, nielen ako futbalista,
ale aj človek. Myslím si, že je idolom
mladých.
A čo Eusébio?
Eusébio je považovaný za najlepšieho
futbalistu v dobe minulej. Je naj-
uznávanejším portugalským futba-
listom. Ľudia ho majú radi aj preto, že
sa venuje mládeži a tak vlastne jeho

osobnosť pomáha mladým podobať sa
mu.
Ako je to podľa teba s naším vzťa-
hom k športovým osobnostiam?
Myslím si, že aj my vieme oceniť
športovú osobnosť, ale nedá sa to po-
rovnať napríklad s Portugalcami. Pre
nich je futbal veľmi dôležitý a nevedia
si predstaviť bez neho život. Veľa krát
sa stáva, že uprednostnia lístok na
zápas pred nejakým oblečením, do-
konca lepšou stravou.
Poznajú Slovensko tam v „ďale-
kom“ Portugalsku?
Čo sa týka fut-
balu, tak určite,
lebo za posledné
roky sme s nimi
odohrali veľa
stretnutí. Takže
o nás vedia. Mi-
nulý rok Sloven-
sko otvorilo pra-
covné vzťahy
s Portugalcami
a vzájomnú po-
moc medzi pod-
nikateľmi. Pri tejto príležitosti som sa
aj osobne stretol s prezidentom SR
Ivanom Gašparovičom.
Chýba ti rodná krajina, rodné
mesto?
Určite! Rodina a blízki priatelia. Ale
máme neustále nejakú návštevu zo
Slovenska, takže sa aj to dá ľahšie
zvládnuť.

Prajem všetkým veriacim trebi-
šovskej farnosti i všetkým veriacim na
Slovensku, aby kráčali vo viere k Bohu
a rástli v láske k blížnemu. S pozdra-
vom Marek Čech.

Aj my prajeme veľa úspechov,
pevné zdravie, ktoré je pre futbal
dôležité. Marek, ostaň takým skrom-
ným a pokorným človekom, ako si.



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 18.00 18.00 18.00 7.30 10.30

Vojčice, charita 15.30 9.00
Zempl. Hradište 17.30 10.30

Nový Ruskov 19.00 10.30

Rómska osada 16.00

nemocnica 16.00 16.00 16.00 16.00
ústav 11.00 11.00 11.00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6.30
Sir 1,1-10;Ž 93,1-5; Mk 9,14-29 11.30 † Andre j, Anna

Náš Pán kraľuje, oslavujme ho. 18.00 †Juliana,Michal,Joze f,Mária

6.30
Sir 2,1-13; Ž 373-40; Mk 9,30-37 11.30 † Anna

Pánovi zver svoje cesty, on sa už postará. 18.00 †Juliana,Michal,Joze f,Mária

Popolcová streda 6.30
Joel 2,12-18; Ž 51,3-17; 2 Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 11.30 ¤ rod. Bumberova

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. 16.30 † Marce l

18.00 †Juliana,Michal,Joze f,Mária

Katedra sv. Petra, ap. 6.30
1 Pt 5,1-4; Ž 23,1-6; Mt 16,13-19 11.30 † Joze f

Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 18.00 † Marián

Sv. Polykarpa, bs.mč. 6.30
Iz 58,1-9b; Ž 51,3-19; Mt 9,14-15                11.30 ¤ Mate j s rod.

Bože, 17.15 krížova cesta

ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. 18.00
Iz 58,9c-14; Ž 86,1-6; Lk 5,27-32 6.30 ¤ bohuznáma rod.

Ukáž mi, 

Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. 18.00 † Miloš

7.30 † Ján, Michal, Barbora

9.00

10.30
17.30 vešpery

18.00 † Michal, Mária

Po         
19. 2.

Ut       
20. 2.

St         
21. 2.

Dt 26,4-10; Ž 91,1-15; Rim 10,8-13; Lk 4,1-13

1. nedeľa v pôstnom období

Pi          
23. 2.

Št        
22. 2.

Ne       
25. 2. 

So       
24. 2.
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OZNAMY

1. Popolcová streda: Kajúci deň
pre celú Cirkev, aj pre našu
farnosť. Všetky obety a pôsty
tohto dňa obetujeme za dobré
vzťahy v našej farnosti. Začína
nové liturgické obdobie pôstu. Na
Popolcovú stredu bude sv. omša
v Trebišove aj o 16.30. Pri všet-
kých sv. omšiach sa bude ude-
ľovať popolec. Pripomíname, že
v tento deň je prísny pôst. Dos-
pelý sa môže najesť raz do sýta,
ale nie mäsitého pokrmu. Odpo-
rúča sa, aby deň pôstu dodržali
všetci, ktorým to dovoľuje ich
zdravotný stav, teda aj deti a dô-
chodcovia.

2. Krížové cesty  počas  pôstu:
piatok- birmovanci a ich animá-
tori, platí  pre  Trebišov  a Vojčice
nedeľa-  podľa rozpisu
(Ruskov a Hradište samostatne
o 15.00 hod.)

3. V nedeľu večer pozývame na
pôstne kázne. Rozpis tém
a kazateľov  máte na nástenke.
Vo Vojčiciach budú  sv. omše na
1. až 4. pôstnu nedeľu o 10.30
hod. V rámci prípravy na Veľkú
noc, prídu kňazi z iných farností.
Nájdime si čas na tieto duchovné
ponuky.

4. Milí veriaci, bratia a sestry.
Chcem  vás láskavo poprosiť, aby
ste v tomto roku  venovali  2%
svojich  daní  nášmu združeniu
„SVETLO ŽIVOTA“. Upozorňujem,
že neprosím, aby ste dávali zo
svojho, čo vám patrí, ale z daní,
ktoré berie  štát. Vás teda tento
dar vôbec nezaťaží. Svojou
pomocou podporíte dobré dielo
našej farnosti. Veď v budúcom
zariadení si môžete nájsť prácu
aj vy, čo ste teraz  nezamestnaní.
Bližšie informácie  podáme v sa-
kristii kostola, alebo v kancelárii
farského úradu. (dekan )

25.2.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie P. Sovák R. Vaníková I. Mihaľová

žalm J. Obrin

2. čítanie Ľ. Bajus deti M. Ruttkayová Z. Lešková

prosby K. Balintová A. Potocká

ÈÍTANIA NA NEDE¼U
V sobotu 10.2. 2007 svia-

tosť krstu prijali Martin Hajaš,
Vladimíra Balogová a Simona
Balogová. Vítame ich v našom spolo-
čenstve. Nech sú rodičom na radosť
a svetu na osoh.

ZZZZZOOOOO     ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI

5. Vyloženie Sv. oltárnej na
Popolcovú stredu:
Trebišov- od 12.00 hod., požehna-
nie o 16.15 hod.
Ruskov- od 15.00 hod., požehna-
nie o 18.45 hod.
Vojčice- od 8.00 hod.celodenná
poklona do večernej sv. omše.

6. Úmysel modlitby na február:
Naše modlitby v tomto mesiaci
budú patriť Severu – západná
časť.

7. Na 1. pôstnu nedeľu bude zbier-
ka na charitu (nie trebišovskú,
ale  celoslovenskú)
Aj v tomto roku  sa bude  konať
celopôstna zbierka  pre chudob-
ných  našej farnosti „Veľkono-
čný dar“. Vzadu  pri dverách  na
stolíku je železná  pokladnička na
tento účel. Ďakujeme za Vaše
dary.

8. Počas prázdninového týždňa je
v Centre voľného času (pri mú-
zeu) pripravený program pre deti a
mládež. Od pondelka do piatku so
začiatkom o 10.00 hod. Vstupné
je 10,-Sk/hod.

9. V utorok bude posledná, ta naj-
lepša, zabava v pivnici pod FU.
Od 15.30 hod. do sv. omše pre
žiakov ZŠ (doneste si špekáčiky a
chlieb), po sv. omši do 21.30 hod.
pre mládež SŠ.

10. Vo štvrtok bude turnaj v stol-
nom hokej. Začíname
o 17.00 hod. - vyraďovacie zápasy,
o 18.00 hod. - spoločná sv. omša,
o 19.00 hod. - zápasy play-off.
(účastníci od 10 do 65 rokov)


