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Resp.: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

„Len ak máte èas.“„Len ak máte èas.“„Len ak máte èas.“„Len ak máte èas.“„Len ak máte èas.“
Satan zvolal celosvetové zhromaž-

denie démonov. Vo svojom prejave
povedal: „Nemôžeme kresťanom zabrá-
niť, aby chodili do kostola. Nemôžeme
im zabrániť, aby si čítali Bibliu a poznali
pravdu. Nechajme ich teda nech si
chodia do kostola. Ale pripravme ich
o čas, aby ho nemali na dosť na budo-
vanie si vzťahu k Ježišovi Kristovi. Prá-
ve preto od vás chcem: “, povedal diabol,
„Zabráňte im v tom, aby boli v kontakte
so svojím Spasiteľom a po celý deň
udržiavali toto životné spojenie!“

„A ako to máme urobiť?“ zvolali dé-
moni. „Snažte sa, aby boli stále zane-
prázdnení nedôležitými vecami a vymy-
slite im mnoho možností, ako zamest-
nať ich myseľ.“ odpovedal diabol.
„Pokúšajte ich, aby utrácali, utrácali
a utrácali a vypožičiavali si peniaze.
Presvedčte ich manželky, aby chodili do
práce a trávili tam veľa času, a ich man-
želov, aby pracovali šesť až sedem dní
v týždni, desať až dvanásť hodín denne,
aby si mohli dovoliť žiť prázdny život.
Zabráňte im tráviť čas s deťmi. Až sa
ich rodiny rozpadnú, nebude už v ich
domovoch čoskoro úniku od pracovného
stresu. Zlákajte ich, aby si na cestách
neustále púšťali rádio alebo magne-
tofón, aby mali doma neustále zapnuté
televízory a počítače, dohliadnite na to,
aby v každom obchode a reštaurácii
neustále vyhrávala svetská hudba. To
celkom zamestná ich myseľ a preruší
ich spojenie s Kristom. Dbajte, aby mali
na stolíkoch pri káve hromady časo-
pisov a novín. Dvadsaťštyri hodín den-
ne útočte na ich mozog správami. Pri
šoférovaní ich vyrušujte bilboardmi.
Naplňte ich poštové a e-mailové
schránky hlúposťami, katalógmi tova-
rov, stávkami a všemožnými ponukami

zliav, výrobkov a služieb zdarma a faloš-
nou nádejou.

V novinách, časopisoch a televízii
neustále ukazujte štíhle, krásne mo-
delky, aby ich muži začali veriť, že naj-
dôležitejšia je vonkajšia krása a aby za-
čali byť nespokojný so svojimi manžel-
kami. Snažte sa, aby boli manželky
príliš unavené, než aby mohli v noci mi-
lovať svojich manželov. Pridajte im k to-
mu i bolesť hlavy! Pokiaľ nedajú svojim
manželom potrebnú lásku, začnú si ju
hľadať inde. Toto ich rodiny rozbije.

Dajte im Santu Clausa, aby ste ich
odviedli od vysvetľovania skutočného
zmyslu Vianoc ich deťom. Dajte im
veľkonočného zajačika, aby nehovorili
o Jeho zmŕtvychvstaní a mocou nad
hriechom a smrťou. Veďte ich k tomu,
aby boli neporiadni i pri odpočinku.
Snažte sa, aby sa z rekreácie vracali vy-
čerpaní. Zamestnávajte ich, aby nemali
čas ísť do prírody a premýšľať o Božom
stvorení. Posielajte ich miesto toho do
zábavných parkov, na športové akcie,
hry, koncerty a do kina. Hlavne ich vždy
a neustále zamestnávajte! A až sa stre-
tnú s duchovným spoločenstvom, na-
veďte ich, aby viedli plané reči a ohová-
rali, aby tak odišli domov so zlým svedo-
mím. Naplňte ich život množstvom
dobrých vecí, aby nemali čas čerpať silu
od Ježiša. Tak budú hneď na všetko
sami a kvôli týmto dobrým veciam
obetujú svoje zdravie a rodinu. To zabe-
rie! Bude to fungovať!

Démoni sa pustili horlivo do diela
a snažili sa, aby boli kresťania stále viac
a viac zamestnaní a uponáhľaní. Aby
mali málo času na svojho Boha a svoje
rodiny. Aby nemali čas druhým povedať
o tom, že Ježiš má moc zmeniť život.

Uspel diabol v tomto pláne? Posúďte
sami.

- pripravil IE -
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akoľko je z hľadiska večnosti
dôležité to, čo práve robíme?
Pohľad na náš život z takejto

perspektívy nám pomôže rozpoznávať,
čo je dôležité na našej ceste do neba.
Ak sa zameriame na nádherné Božie
plány, pomôže nám to vyhýbať sa
smerom, ktoré nikam nevedú, a sle-
pým uličkám.

Uvažujme, čo na nebesiach a čo tu
na zemi by nám mohlo byť nápomocné
na našej životnej ceste. Tam, pred
Božím trónom budeme neprestajne
s Bohom. Tu na zemi zakúšame jeho
prítomnosť v takých chvíľach, keď
napríklad o vlások unikneme doprav-
nej nehode, alebo keď dopustí, aby sa
stalo niečo, čo nás ochráni pred
vzťahom, ktorý by bol pre nás pro-
blematický. Tam už nie je ani hlad,
ani smäd. Tu sa môžeme deliť o jedlo
tak, že ho ponúkneme bezdomovcovi
alebo ponúkneme niekomu pohár vody
v Ježišovom mene. Tam slnko ne-
vysúša ani mráz nejde pod nechty. Tu,
keď dlho čakáme v nepohodlnej pre-
hriatej či naopak studenej čakárni,
učíme sa trpezlivosti a nádeji. Tam
bude naším pastierom Baránok na
tróne. Tu nás Baránok vedie v Eu-

charistii a skrze Cirkev. Tam Boh zo-
trie z očí každú slzu. Tu, keď sedíme
s príbuzným alebo priateľom, ktorý je
v poslednom štádiu rakoviny, môžeme
utrieť slzy z jeho očí a ponúknuť mu
Ježišovu lásku.

Nebo je naším dedičstvom vďaka
spáse, ktorú pre nás vydobyl Ježiš.
Každý deň, ktorý prežijeme ako Boží
synovia a dcéry, privádza nás o krok
bližšie k skutočnému a konečnému
domovu. A každý deň, ktorý prežijeme
v nádeji a očakávaní onoho domova,
ponúkajú sa nám nespočetné príle-
žitosti, aby sme odhalili slávu neba
tým, čo sú okolo nás. Preto sa tešme
z nášho putovania, veď vieme, že náš
smer je správny a cieľ nádherný!

Aké vzne-
šené sú tvoje
prisľúbenia, ó,
Pane! Skrze
tvojho Syna pre-
žívame večnosť
tvojej lásky.
Kiežby sme si
všetci dnes
mohli vychutná-
vať tieto pri-
sľúbenia, keď
kráčame k nebu.

Slovo medzi nami
– www.cssr.sk/slovo/
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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
Zempl. Hradište 19.00 19.00 10.30 10.30

Nový Ruskov 18.00 18.00 9.00

Rómska osada 17.00

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

Sv. Pia V.,pp. 6.30
Sk 11,1-18; Ž 42,2-3;43,3-4; Jn 10,1-10 11.30 ¤ Helena

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. 18.00 ¤ Božena

Sv. Jozefa, rb. 6.30
Sk 11,19-26; Ž 87,1-7; Jn 10,22-30 11.30 ¤ Mária s rod.

Chváľte Pána všetky národy. 18.00 † Marta

Sv. Atanáza, bs.uč. 6.30
Sk 12,24-13,5a; Ž 67,2-8; Jn 12,44-50 11.30 ¤ Katarína

Velebte Pána všetky národy. 18.00 ¤ Klára s rod.

Sv. Filipa a Jakuba, ap. 6.30
1 Kor 15,1-8; Ž 19,2-5; Jn 14,6-14 11.30 ¤ Alžbeta

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. 18.00 † Barbora, Ján

6.30
Sk 13,26-33; Ž 2,6-11; Jn 14,1-6 11.30 ¤ členovia BSJ

Oslávil si, Otče, svojho syna. 18.00

6.30 ¤ členovia RB

Sk 13,44-52; Ž 98,1-4; Jn 14,7-14

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. 18.00 ¤ Bernardeta s rod.

7.30 ¤ Bernardeta s rod.

9.00 ¤ rod. Kupcova

10.30
Sk 14,21b-27; Ž 145,8-13; Zjv 21,1-5; Jn 13,31-33.34-35 17.30 poklona

18.00 ¤ Denisa, Martin
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6.5.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie B. Lešová J. Demčák M. Žiaranová

žalm J. Babejová

2. čítanie T. Tink deti J. Hudáček E. Capová

prosby P. Urban N. Tomková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

  S  S  S  S  SOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa druhýkrát:
Marek Dandár a Viktória Orosová

Ohlasujú sa prvýkrát:
Rastislav Lipták a Melinda Vargová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

1. Dnes  máme  nedeľu Dobrého pas-
tiera - je  zbierka na  seminár.

2. Úmysel modlitby na mesiac apríl:
V tomto mesiaci má miesto v na-
šich modlitbách filiálka Vojčice.

3. V pondelok bude sv. omša o
11.30 hod. s o. arcibiskupom.

4. V sobotu bude konsekrácia kos-
tola v Z. Hradišti o 10.30 hod.

5. Kazetu alebo DVD z konsekrácie
kostola v Trebišove si môžete
objednať v sakristii (cena 300 Sk).

6. Sviatost zmierenia
Trebišov: pondelok - štvrtok pred
každou sv. omšou.
Vojčice: streda od 18.00 hod.
N. Ruskov: utorok od 17.00 hod.
Z. Hradište: utorok od 18.00 hod.

OZNAMY

V nedeľu 22.4. 2007 sviatosť krstu
prijala Františka Mária Ra-
dičová. Vítame ju v našom
spoločenstve. Nech je rodi-
čom na radosť a svetu na osoh.

V sobotu 21.4.2007 si sviatosť
manželstva vyslúžili: Róbert
Novák a Jana Prokopičová.
Na spoločnej ceste životom
im prajeme veľa Božieho požehnania.

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

8. V pondelok 7. mája o 16.00 hod.
pozývame všetky deti našej far-
nosti na otvorenie opekačkovej
sezóny. Prineste si chlebík a
špekáčiky, pitie a oheň zabezpe-
číme.

9. Na Misijnú púť detí, 12. mája
2007 v Levoči, pozývame všetkých
koledníkov Dobrej Noviny. Nahlá-
ste sa na eRkárskych stretkách,
alebo u vedúceho koledníckej
skupinky. Účastnícky poplatok je
20 Sk + doprava (veríme, že do-
prava bude zčasti sponzorovaná)

- Človeče, ja mám peňaženku asi
kríženú s chrenom.
...Keď ju otvorím, vbehnú mi slzy do
očí.
- Pýta sa jeden policajt druhého:
”Počuj bol si Ty už na Štrbskom
Plese?” ”Nie, ja chodím len na NÁŠ
a na HASIČSKÝ.”
- Príde medvedík do brlohu a vraví
druhému medvedíkovi: ”Dostali sme
desať pohárikov medu. Rozdelil som
ich spravodlivo, tebe osem a mne
osem.” ”Počkaj, počkaj, ale veď
osem a osem nie je desať!” ”To je
jedno, ja už som si svojich osem
pohárikov zjedol.”

Na pobavenie...

- Na súde sa pýta rozvodový sudca
manžela: A kedy začali medzi vami
prvé nezhody?  Keď som trval na
tom, že aj ja chcem byť na svadob-
nej fotografii.
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