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Resp.: Milostivý a milosrdný je Pán.

10
2007

X. ročník

K

„Nehovor ústami bez uváz¡enia!
Ani myse¾ nech sa ti neprenáhli
predniest' slovo pred Bohom!
                                            Kaz 5,1MOC SLOMOC SLOMOC SLOMOC SLOMOC SLOVVVVVAAAAA

rancúzsky básnik Paul Claudel
v istej kritickej chvíli sa rozhodol
ukončiť svoj život vo vlnách

Seiny. Svoj život pokladal za bez-
nádejný, nenachádzal cieľ svojho života.
Na brehu rieky sa stretol so svojím
učiteľom, ktorý k nemu počas štúdií bol
vždy nevľúdny. Keď zbadal svojho
bývalého žiaka a vybadal jeho trpkú
ustarostenosť, začal s ním rozprávať.
Claudel sa priznal čo chcel spáchať.
Bývalý učiteľ povedal len toľko, že
študent, ktorého mal tak rád a ktorý bol
takým múdrym chlapcom a pýchou
triedy, toto nemôže urobiť. Niekoľko
milých slov upokojilo srdce roztrp-
čeného mladého človeka a zachránilo
mu život.

Aká to veľká moc slova. To, že
jemné a milé slovo má obrovskú moc
a že vie pôsobiť ako balzam a liečiť aj
najbolestivejšie rany skúsil už  nejeden
človek. Dobré a uznanlivé slová, ktoré
sme vyslovili, budú si ľudia pamätať aj
vtedy, keď tu už možno ani nebudeme.
O koľko by to bolo krajšie, keby ľudia
boli k sebe navzájom aspoň tak nežní,
ako bývajú k svojim psom. Všimnime si,
aký iný je ich hlas, keď sa prihovárajú
k svojmu pudlíkovi a keď sa napr.
pustia do reči so susedom, či svojim
zamestnancom!

Je často nepochopiteľné, prečo
väčšina manželských párov je k iným
zdvorilejšia ako k sebe navzájom. Je
poľutovaniahodné, že ľudia najčastejšie
používajú urážlivé, neslušné a škaredé
slová práve vo vlastnom domove. Ľudia
bohužiaľ nevedia, lebo ich to nik neučil,
že spolublížní  radi počúvajú uznanlivé

slová. Najväčšou tragédiou je, keď celý
život uplynie bez úžitku, lebo hodnoty
ktoré driemu v nás sa nedostali k slovu,
lebo k lepšiemu „ja“ človeka, sa
nedostal ani  lúč svetla. Ako má byť
z niekoho niečo, keď naň nik nebol
zvedavý, keď ho nik nechápal, keď ho
nikto nikdy nemiloval?

Často si kladieme otázku: O čom
máme rozprávať, ak chceme, aby nás
ľudia mali radi? Nuž, s matkami
o deťoch, s obchodníkmi o obchodoch,
s mládežou o jej idoloch. Ale hlavne
o problémoch, ktoré ľudia majú. Veď
koľko ľudí nejde k lekárovi preto, aby sa
liečili, ale aby mohli vyrozprávať svoje
trápenia. (Bohužiaľ, často je to i pri
sviatosti zmierenia). Benjamin Franklin
si určil za pravidlo, že každý rozhovor

začne takto: „Chápem vás
dokonale! Veľmi ma zaujíma, ako
vidíte túto vec vy... Veľa pravdy je
v tom, čo hovoríte...“ Takýmto
prístupom si môžeme získať aj
toho najväčšieho tvrdohlavca.

Ale jazyk človeka vie byť často i zlý,
veľmi nebezpečný. Akých rôznych
podlostí sú ľudia schopní, ak chcú
iného znemožniť...  Často si možno
v svojej prostorekosti ani neuvedomu-
jeme, že ubližujeme svojim blížnym.
Nie je správne, ak si vážime  viac zlý
vtip, ako dobrého priateľa. Možno niekto
bude namietať, že ľudia sú príliš citliví,
že by takí nemali byť. Vieme, že by sme
sa nemali zožierať pre zlomyseľné reči,
že by sme si ich nemali všímať.
A predsa bolia.

Moc slova je veľká. Skúsme aspoň
v tomto pôstnom období sa zamyslieť
nad každým slovom ktoré vychádza
z našich úst, aby neboli pre našich
blížnych jedom, ale aby sa stali pohla-
dením, balzamom pre dušu, povzbude-
ním do ďalšieho života. - bj -

Èo je to pokánie?Èo je to pokánie?Èo je to pokánie?Èo je to pokánie?Èo je to pokánie?

Gabriela Karičková, katechétka

 DNEŠNOM EVANJELIU NÁS
Ježiš Vyzýva k pokániu: „Ak
nebudete robiť“ pokánie, všet-

ci zahyniete.“ Ježiš nemá na mysli
tragickú smrť, ako zabití pri zrútení
sa veže v Biblickom rozprávaní, alebo
pri tragických nešťastiach dnešných
čias; myslí na večné zatratenie.

Kresťanská dokonalosť si vyžaduje
neustále premáhať zlo a plniť po-
žiadavky evanjelia. Na počiatku musí
byť obrátenie a až potom pokánie.
Obrátenie a pokánie sú podmienku
spásy. Ak nejestvuje obrátenie, nejes-
tvuje ani pokánie. Sú známe rôzne
formy pokánia, tzv. pôsty, zriekanie sa
mäsa, či sladkostí alebo vecí. To
všetko tvorí vhodnú prípravu na to, čo
je podstatou obrátenia. Podstata
obrátenia sa uskutočňuje v ľudskom
srdci, v strede a hĺbke jeho osoby.
Skutočné obrátenie sa prejavuje
v konaní dobra a v plnení Božej vôle.
Sväté písmo a cirkevní otcovia kladú
dôraz predovštkým na tri kajúce
skutky: pôst, modlitbu a almužnu.
Obrátenie by sa dalo prirovnať
k človeku, ktorý príde k lekárovi na
vyšetrenie a po zistení diagnózy, musí
zmeniť svoju životosrávu celkom
vážne a dôsledne. Vo dne v noci myslí

na svoje zdravie a život. Pamätajme
na svoje obrátenie a pokánie, bez
ktorého niet spásy, niet večného ži-
vota. Biblia rozlišuje medzi vnútorným
aspektom pokánia a vonkajšími čin-
mi. Preto používa sloveso „epistre-
fein“, ktoré znamená „návrat k Bohu“,
z čoho vyplýva zmena praktického
života a sloveso „metanoein“, ktoré je
zamerané na vnútorné obrátienie –
ľútosť a pokánie. Tieto dva pojmy sa
dopĺňajú. Človek nemôže iba dávať
almužnu a nemodliť sa, alebo naopak.
Ježiš pozná naše pády. Preto usta-
novil sviatosť pokánia. Spoveď je
konkrétna forma ustavičného poká-
nia, zverená Cirkvi. Pokánie nie je len
pre kresťana, ktorý upadol do hriechu.
Je tu aj pre kresťanov, ktorí zo-
trvávajú v dobrom. Obrátenie totiž
svojou povahou sa musí stále obno-
vovať, prehlbovať a zdokonaľovať.
Nech nám k pokániu pomôžu aj na-
sledujúce citá-
ty: „Bez disci-
plíny niet člo-
veka, bez poká-
nia niet kresťa-
na.“
„Každý kresťan
a každý svätec
potrebuje poká-
nie.“



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 9.00
Zempl. Hradište 18.00 10.30

Nový Ruskov 18.00 8.00

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
2 Kr 5,1-15a; Ž 42; Lk 4,24-30 11.30 † Pavol

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. 18.00 † Ján

6.30
Dan 3,25.34-43; Ž 25; Mt 18,21-35 11.30 víťazstvo NSPM

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie. 18.00 † Eva, Andrej, Helena

Dt 4,1.5-9; Ž 147; Mt 5,17-19 6.30

11.30 † Emil

18.00 † Eva, Andrej, Helena

Jer 7,23-28; Ž 95; Lk 11,14-23 6.30

11.30 † Dušan

18.00 † Eva, Peter, Michal

6.30
Oz 14,2-10; Ž 81; Mk 12,28b-34 11.30 ¤ Mária s rod.

17.15 krížová cesta

Pane, ty máš slová večného života. 18.00
Oz 6,1-6; Ž 51; Lk 18,9-14 6.30 † Ján, Ján

Bože, ty máš záľubu v srdci úprimnom. 18.00 ¤ Martin, Jana, Alena

7.30 † Jozef, Mária

9.00 † Aleš, Alžbeta

10.30
16.45 krížová cesta

17.30 † Andrej, Anna, Andrej
Joz 5,9a.10-12; Ž 34; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32

4. nedeľa v pôstnom období

Pi          
16. 3.

Št        
15. 3.

Ne       
18. 3. 

So       
17. 3.

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a 

nezatvrdzovali si srdcia.

Po         
12. 3.

Ut       
13. 3.

St         
14. 3.

Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho 

Boha.
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OZNAMY
1. Stretnutie kresť. seniorov bude v

stredu 14.3. o 15.00 hod v MsKS.
2. Na túto 3. pôstnu nedeľu, tj.

11.3.2007, je zbierka na farskú
budovu vo Vojčiciach.

3. Aj v tomto roku  sa bude  konať
celopôstna zbierka  pre chudob-
ných  našej farnosti „VEĽKO-
NOČNÝ DAR“. Vzadu  pri dverách
na stolíku je  železná  poklad-
nička. Ďakujeme za Vaše dary.

4. Milí veriaci, chcem  vás láskavo
poprosiť, aby ste aj v tomto roku
venovali  2% svojich  daní  náš-
mu združeniu „SVETLO ŽIVOTA“.
Svojou pomocou podporíte dobré
dielo našej farnosti. Veď v bu-
dúcom zariadení si môžete nájsť
prácu aj vy, čo ste teraz  neza-
mestnaní. Číslo účtu Občian-
skeho združenia SVETLO ŽIVOTA
je 0552297607/0900 (dekan )

5. Úmysel modlitby na marec:
Obety a seba zápory v tomto me-
siaci budeme prinášať za bratov
a sestry z našich filiálok Zem-
plínske Hradište a Ruskov.

6. V nedeľu večer opäť pozývame na
pôstne kázne.

7. Naša farnosť v posledný víkend
mesiaca apríl (28.–30.4.2007), or-
ganizuje „CELOSLOVENSKÉ VE-
ČERADLO“. V praxi to znamená,
že tu príde mnoho  ľudí  a kňazov
z celého Slovenska. Chcem vás
všetkých poprosiť o pomoc pri or-
ganizácii tohto významného po-
dujatia. Na 1.mieste  prosíme
tých, ktorí by chceli ubytovať vo
svojom dome, byte hostí -  na-
hláste sa v sakristii kostola. Po-
tom prijímeme aj finančné dary.
Už teraz prosím o modlitby za ús-
pešný priebeh tejto duchovnej
akcie vďaka ktorej, tak ako pri
akcii Oheň v októbri, sa naše
mesto opäť  zviditeľní.

8. Bratia a sestry! Pomoc pre

18.3.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová M. Vragová Z. Lešková

žalm D. Telepčáková

2. čítanie P. Sovák deti R. Vaníková I. Mihaľová

prosby Ľ. Bajus M. Ruttkayová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

farnosť (nielen fara v Trebišove)
a naše aktivity môže mať aj
materiálny rozmer. Ako to máte
chápať? Možno aj takto: Uvažu-
jete o výmene svojej kuchynskej
linky? Darujte starú. Nám sa zíde
(môžeme ju použiť napríklad na
našej fare, kde sa nám v dolnej
spoločnej  kuchyni rozpadá linka).
Potrebujeme napr. aj: obrusy, prí-
bory, poháre, polievkové súpravy,
tanierové súpravy, kompótové miš-
tičky, misy, tácne, vázy, stoličky,
atď. čo sa týka výbavy kuchyne.
Informácie nájdete na fare.

9. Stretnutia skupín prvoprijímajú-
cich detí na budúci týždeň budú
takto: po 19.3. kap. Marcel

  ut 20.3. kap. Juraj
  str 21.3. dekan

10.Nezabudnite Večeradlo pri mod-
litbe s p. Mariou v stredu 14.3. o
17.00 hod. Tešíme sa.

11.Finančná zbierka pri príležitosti
Svetového ekumenického dňa
modlitieb konaného dňa 3. marca
v evanjelickom kostole v Trebišove
činila 5360 Sk a bude odoslaná poľ-
nohospodárskej internátnej škole v
Paraguaji.

V sobotu 3.3. 2007 sviatosť
krstu prijali Ján Sivák, Simo-
na Lazárová, Martina Barán-
ková, Miriam Ivanová a Ľubomír So-
kira. Vítame ich v našom spoločen-
stve. Nech sú rodičom na radosť a
svetu na osoh.
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KRIŽOVÁ CESTA - PÔST  2007
TREBIŠOV - čas: 16.45 hod.

4.pôstna nedeľa:
Krížová cesta farského spoločenstva;
zodpovedný: I. Farkašová, kňaz: J.
DRONZEK
VOJČICE  -  čas:15.00 hod.

4.pôstna nedeľa:
Krížová cesta miništrantov; zodpoved-
ný kap. M.STANKO


