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Resp.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

StaraStaraStaraStaraStarattttt' sa' sa' sa' sa' sa

Beáta Šimková, katechétka

eď sa pýtame druhého člove-
ka: Miluješ ma?, znamená to:
Chceš sa starať o moju ra-

dosť? Možno odpovie áno, ale hneď
sa spýta: A ty ma miluješ? Chceš sa
starať o moju radosť? Môžem pove-
dať: áno. Toto je medziľudský postoj.

Čo je zvláštne? „Peter miluješ
ma“, chceš sa starať o moju radosť?
pýta sa Pán Ježiš. „Áno, Pane, ty vieš,
že ťa milujem!“ Ježiš zveruje Petrovi
starať sa o jeho radosť a o milovanie
ľudí. Pán Ježiš nežiada, aby sa Peter
staral o jeho radosť, lebo tá je
zabezpečená v Najsvätejšej trojici. Až
trikrát mu to hovorí, aby to Peter
pochopil. „Peter, keď mňa miluješ,
staraj sa o radosť druhých. Ak sa
budeš starať o radosť druhých, tým
mňa miluješ, Peter.“ Túto skutočnosť
si Peter uvedomil.

My sa niekedy vieme málo starať
o radosť pre iných. Sme zvyknutí chrá-
niť si svoj piesoček radosti. Ja
milujem, ty miluješ, dvaja sa milu-
jeme, máme svoju rodinku, to je náš
domček. Po iných nás nič nie je.
A Pán Ježiš sa pýta: „Miluješ ma?“
Staraj sa aj o radosť za svojím do-

o radoso radoso radoso radoso radosttttt' druhých' druhých' druhých' druhých' druhých

mom. Staraj sa o radosť človeka, ktorý
žije aj trochu ďalej ako v tvojej rodi-
ne. Niektorí ľudia sa rozhodnú ísť
a starať sa o radosť druhých. Zasvätili
sa, sú to vedci, lekári, rehoľné sestry,
učitelia, kňazi. Samozrejme, že si
niekedy naberú na svoje plecia viacej,
ako vládzu uniesť. A tak sa niekedy
stane, že až padnú pod tou ťarchou.
Nevládzu. No miesto toho, aby po-
mohli človeku, ktorí sa rozhodol mi-
lovať druhých a starať sa o ich radosť,
odsúdia ho!

Trojjediný Bože, ako ťažko viem
milovať iných. Málo sa viem starať
o radosť pre druhých, ktorí sa starajú
o moju radosť. Pane, zošli svojho
Ducha, aby som sa stal silnejším, aby
som mohol vytvárať radosť pre
druhých.
(Spracované podľa J. Chalupka: Posila
v slove)

Pri prílez¡itosti koncertu
tejto skupiny, sme poprosili
kapelníka ¼udovíta Billého o
pár slov

„Žatva je veľká, ale robotníkov
je málo...“

Každý z nás asi pozná tento
úryvok zo Svätého písma. V sú-
časnej dobe je tá žatva možno
ešte väčšia. Filmy, počítače, hry,
časopisy, verejná mienka, poli-
tika... To všetko dnes viac ako
inokedy vplýva na každodenný
život mladého človeka. Uvedo-
mujem si to aj ja, uvedomujete si
to aj vy politici, rodičia, učitelia...

Ale čo s tým robíme? Možno sa
zatvárame za dverami svojich do-
movov a snažíme sa namýšľať si,
že sa všetkého uchránime. Ale
sme inteligentné a spoločenské
bytosti a nevyhneme sa kon-
frontácii so súčasným svetom.

Preto sme sa rozhodli v spo-
lupráci s občianskym združením
SLNOVRAT a Rímsko–katolíckym
farským úradom v Trebišove orga-
nizovať folkové a gospelové ve-
čery. Hudba je dar a každý z nás
je jednou krásnou piesňou na
oslavu Najvyššieho Boha. Verím,
že keď Boh tvoril Adama, určite
si pritom spieval. Pieseň je totiž
sila, ktorá vie vytvárať duchovné
podmienky pre myslenie mladého
človeka a povedzme si pravdu, že
bez hudby nemôže žiť žiaden
človek.

Minulý piatok sme svojím ma-

lým  koncer-
tom vo vás
otvorili spo-
mínané fol-
kové a gos-
pelové večery
a  m u s í m
povedať, že
sme si odtiaľ
o d n i e s l i
krásne spo-
m i e n k y .
Dávno pred-
tým som hovoril, že keď navštívim
mesto Trebišov, cítim tam viac
Cirkev ako mesto. Taká je pravda.
Na druhý deň som bol aj na sv.
omši, ktorú celebroval Mons. B.
Bober a bolo to krásne. Pripomí-
nalo mi to sv. omšu v Ríme.
Jednoducho krásne!

V budúcnosti by sme chceli,
aby boli takéto hudobné večery aj
v iných mestách, ktoré by mohli
participovať na tomto projekte.
Verím, že sa vám tento projekt
bude páčiť a budete si môcť z ne-
ho odniesť do svojich domovov
niečo aj vy.

Nevyhneme sa konfrontácii so
svetom. Preto musíme budovať
povedomie svojich detí, mládeže,
aby z nich boli skutočne silné,
cieľavedomé a kresťanské osob-
nosti.

Touto cestou sa chcem poďa-
kovať zvlášť dekanovi  Jozefovi
Dronzekovi za jeho ústretovosť v
realizácii tohto projektu.

„Pastierom sa človek nestane
„len tak“. On sa tak musí na-
rodiť!“ Ďakujem!
Za rozhovor ďakuje Oto Domaracký

SLNOVRATSLNOVRATSLNOVRATSLNOVRATSLNOVRAT



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 19.00 19.00 19.00 7.00 9.00

Vojčice, charita 15.30 08.30
Zempl. Hradište 18.00 10.30

Nový Ruskov 18.00 10.30

Rómska osada 17.00

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

Sv. Vojtecha, bs. Mč 6.30
Sk 6,8-15; Ž 119,23-30; Jn 6,22-29 11.30 † Mikuláš

Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. 18.00 † Michal

Sv.Juraja,mč, sv.Fidéla zo Sigmaringenu 6.30
Sk 7,51-8,1a; Ž 31,3-21; Jn 6,30-35 11.30 ¤ Juraj, Juraj

Do tvojích rúk, Pane, porúčam svojho ducha. 18.00 † Juraj

Sv Marka, ev. 6.30
1 Pt 5,5b-14; Ž 89,2-17; Mk 16,15-20    Tvoje 11.30 ¤ Igor

milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. 18.00 † Anna, František

6.30
Sk 8,26-36.38-40; Ž 66,8-20; Jn 6,44-51 11.30 ¤ Zuzana s rod.

Jasaj Bohu, celá zem. 18.00 † Miloš

6.30
Sk 9,1-20; Ž 117,1-2; Jn 6,52-59 11.30 † Anna

Chodťe do celého sveta a hlásajte evnjelium. 18.00

6.30 † Michal

Sk 9,31-42; Ž 116,12-17; Jn 6,54a.60-69

Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? 18.00 † Barbora

7.30 † Ján, Michal

9.00 ¤ Andrej

10.30
17.30 vešpery

Sk 13,14.43-52; Ž 100,2-5; Zjv 7,9.14b-17; Jn 10,27-30 18.00 † Juraj

Po         
23. 4.

Ut       
24. 4.

St         
25. 4.

4. veľkonočná nedeľa

Pi          
27. 4.

Št        
26. 4.

Ne      
29. 4. 

So       
28. 4.

Sv.Petra Chanela,kň.mč., sv.Ľudovíta 
M árie Grignion de M ontfort,kň.
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29.4.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Ščerbej J. Karniš M. Švagrovská

žalm J. Obrin

2. čítanie A. Zapotoková deti A. Potocká B. Dinisová

prosby M. Čierna M. Vargová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

  S  S  S  S  SOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Michal Kováč a Zuzana Rošková

Ohlasujú sa prvýkrát:
Marek Dandár a Viktória Orosová

Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

1. O týždeň  máme  nedeľu Dobrého
pastiera, bude  zbierka na  seminár.

2. Zaviedli sme slávenie svätej omše
v latinskom jazyku v každý  štvr-
tok ráno o 6.30. Brožúrky s latin-
ským i slovenským textom sú k dis-
pozícii v sakristii alebo v kancelárii.
Cena je 20 Sk.

3. Ďakujeme všetkým, ktorí sa  akým-
koľvek  spôsobom pričinili  o milú
slávnosť v sobotu počas  konsekrá-
cie  kostola. Vyjadrujeme naše Pán
Boh  zaplať!

4. Púť do Svätyne Božieho milosrden-
stva v Krakove. Zoberte si malé
rozkladacie stoličky. Odchod na 1-
dňovú púť je 28.4.2007 o 1.00 hod.
od kostola a cena je 500 Sk.
Na 2-dňovú púť sa odchádza 27.4.
2007 o 5.00 hod. od kostola a cena
je 1200 Sk.

5. Oznam pre  Vojčice: Zbierka na vý-
stavbu fary je v dnešnú, t.j.  3.
veľkonočnú nedeľu.

6. Úmysel modlitby na mesiac apríl:
V tomto mesiaci má miesto v našich
modlitbách filiálka Vojčice.

7. V stredu po večernej sv. omši začí-
najú úvodné zápasy stolnohokejo-
vého turnaja STIGA-LIGA.

8. Od pondelka začínajú stretnutia
žiakov 3.ročníkov a ich rodičov po
skupinách vždy o 17.15 hod.:
Pondelok: kapl. Marcel
Utorok. kapl. Juraj 
Streda:  dekan
V stredu bude stretnutie  aj  vo
Vojčiciach.

9. V utorok 1. mája o 15.00 hod. pozý-
vame deti - eRkárov (iba členov) na
Palacinkovú párty. Vstupné pre
deti je 10 Sk na osobu a mládež 15
Sk . Info u animátorov.

10.V pondelok 7. mája o 16.00 hod.
pozývame všetky deti našej farnosti
na otvorenie opekačkovej sezó-
ny. Prineste si chlebík a špekáčiky,
pitie a oheň zabezpečíme.

OZNAMY

V nedeľu 15.4. 2007 svia-
tosť krstu prijala Monika
Najmanová. Vítame ju v na-
šom spoločenstve. Nech je rodičom
na radosť a svetu na osoh.

11.Na Misijnú púť detí, 12. mája 2007
v Levoči, pozývame všetkých koled-
níkov Dobrej Noviny. Nahláste sa na
eRkárskych stretkách, alebo u ve-
dúceho koledníckej skupinky. Účast-
nícky poplatok je 20 Sk + doprava
(veríme, že doprava bude zčasti
sponzorovaná)

12.Organizačný výbor: Prosíme tých,
ktorí sa  prihlásili  ako  dobrovoľníci
pri  organizácii  celoslovenského  ve-
čeradla,  aby  prišli  na stretnutie
v stredu  po sv. omši  o 18.00 hod.
do orlovne  kostola.

13.Pozývame vás  na  všetky duchovné
aktivity, ktoré sa počas celosloven-
ského  večeradla budú  konať v na-
šom  kostole.

Sobota: 10.15 hod. prednáška
15.00 hod. prednáška
18.00 hod. sv. omša
19.30 hod.  sprievod so  sochou
Panny Márie po meste.

Nedeľa: 8.00 hod. diskusia
10.30 hod. sv. omša
12.30 hod. obed

Pondelok: 7.15 hod. ranné chvály
10.30 hod. zamyslenie
11.00 hod. sv. omša

14.Dňa 22.4. o 15.00 hod. vás pozývame
do MsKS v Trebišove na prehliadku
mládežníckych kresťanských skupín
Trebišovfest.
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