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Resp.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a
nezatvrdzovali si srdcia.

K

2007
X. ročníkNáš dekan Jozef Dronzek

začal v septembri piaty
rok svojho pôsobenia v našej farnosti.
Položila som mu niekoľko otázok.

Pán dekan, keď ste tu prišli v sep-
tembri 2003, mali ste 34 rokov, so
svojími  predstavami o pôsobení vo
farnosti. Ako vnímate roky svojho
pôsobenie?

Priznám sa, že som nemal o tejto
farnosti veľa informácii. Tie, ktoré sa
som sa dozvedel len z klebiet, ma ne-
zaujímali. Obraz o farnosti som si počas
tých rokov urobil sám. Stretol som a
stretávam tu veľa dobrých ľudí, o kto-
rých sa môžem oprieť a sú pre mňa
oporou. Na druhej strane si myslím, že
by sa dalo pre Trebišov a v Trebišove
urobiť oveľa viac. Je tu veľký potenciál
pre konanie dobra. To prečo tomu tak
nie je, je predovšetkým v tom, že je stále
veľa ľudí, ktorí síce sú v kostole, ale vo
viere sa prakticky neangažujú. Tí, ktorí
však niečo dobre robia, sú určite
v zapísaní v Božej knihe večného života.
Takí sú pre mňa veľkou radosťou a po-
vzbudením.
Máte niečo konkrétne na mysli?

Príkladov je veľa: vyhlási sa, že
hľadáme lektorov, nových členov spe-
váckych zborov a nikto sa neprihlási.
Podobne skoro nikto nepríde s ná-
padom, že by sme mohli urobiť takú a
takú akciu, tamto a tamto urobiť.
Jednoducho stále mám pocit, že je tu
málo iniciatívy zo strany veriacich. Na
druhej strane máme my kňazi našej
farnosti aj negatívne skúsenosti s tými,
ktorí niečo síce robia pre túto farnosť,
ale zároveň akoby si túto aktivitu spri-
vatizovali. Ak ich chce kňaz v niečom
usmerniť, ak sa niekedy chce s nimi

dohodnúť, (načo má samozrejme právo
a dokonca povinnosť) kňaz cíti nepo-
chopenie a odmietanie.
Kde vidíte problém?

Predovšetkým v skutočnosti, že sa za-
búda na to základné: služba vo farnosti
sa má konať v pokore. To nie ja sa mám
ukazovať, nerobím to preto, aby rástla
moja pýcha, ale rásť má posolstvo Boha.
Čiže dominuje tu „ľudský aspekt“. Určite
aj toto mnohých, ktorí by chceli niečo
urobiť, odrádza. Ľudia nie sú slepí a
sami si medzi sebou hovoria: „Ta ten, ta
tá, ktorý, ktorá je v kostole..., a tak sa
správa? Nikoho nechce pustiť, len on a
ona...“ Niekedy mi je to veľmi ťažko
niečo také vysvetliť.

Prečo je tak málo iniciatívy? Som
presvedčený, že je to hlavne preto, lebo
Trebišovčania si stále naplno neuvedo-
mujú, že už je po komunizme. To
komunisti nás tlačili len do kostolov
a žiaľ v mnohých to ostalo. Kresťan sa
má aktívne zapájať do verejného života,
ma ho tam byť cítiť. Stále opakujem, že
prísť na sv. omšu je to najľahšie. Boh
čaká od nás už niečo viac. Čaká našu
aktivitu pre farnosť, pre obyvateľov
tohto mesta, jednoducho pre človeka.
Samozrejme že sv. omša a kostol je
prameň z ktorého čerpáme silu,
neostaňme však len pri tom. Je tu veľký
priestor v práci s deťmi, mládežou,
rodinami, speváckymi zbormi a pravdaže
aj s rómskou komunitou. Je toho veľa.
Kto má v srdci Boha, vidí čo všetko ešte
treba.
A teraz osobná otázka. Chcete ísť o
rok preč?

Či chcem alebo nie to je jedna otázka,
a či pôjdem, to záleží od otca arci-
biskupa. Ak mi povie, že ma potrebuje
niekde inde, zasalutujem a splním jeho
vôľu.
Ako sa cítite v Trebišove?

Ak má človek ľudí rád, všade mu je
dobre a cíti sa dobre.
Ďakujem za rozhovor. Mgr. B.Šimková
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OBRAZ SLUHU, KTORÝ vždy
počúva príkazy svojho pána,
nás veľmi neláka. Zdá sa nám

to pokorujúce. Chceli by sme byť
predsa pánmi, slobodne sa rozho-
dovať a za každé vykonané dobro
dostať nejakú tú odmenu. Je v nás
túžba presadiť sa, aby sme boli

„niekým“ v očiach druhých a dostali
pochvalu, úctu. Máme radi tzv.:
„...pozdravy na uliciach, prvé stolice v
synagógach a popredné miesta na
hostinách“ (Lk 20, 46b).

Postoj Kristovho učeníka má byť
trochu iný. On si uvedomuje, že
všetko, čo má, je Boží dar. Jeho
úlohou je rásť a rozvíjať svoje talenty
z vďačnosti k Bohu. Všetci sme
dostali určité schopnosti, ktoré má-
me čo najlepšie použiť. Je to našou
povinnosťou a preto nemôžeme čakať
nejaké privilégiá. Náš život a činnosť
sa tak stávajú službou.

V každodennom „poctivom“ živote
nás často zvádza myslieť si o sebe

niečo viac. „Konáme predsa niečo
navyše, nie sme iba priemerní.“
Máme pocit, že náš život je lepší od
iných a teda si zasluhujeme aj špe-
ciálnu odmenu. Zabúdame pritom,
že vždy robíme iba to, čo od nás
očakáva Boh. Neprinášame teda nič
viac, čo by si vyžadovalo zvláštnu
pozornosť, aj keď v podstate každý
sluha je užitočný, veď urobil to, čo
bol povinný urobiť. (Porovn.: Lk 17,
10b.) Boh teda nie je povinný
odmeňovať nás. To, že nám vždy dáva
hojné dary, je z jeho veľkej štedrosti
a milosti.

Snažme sa žiť pravým životom
Božieho služobníka. To je naša výzva
i úloha. Keď nám to ide lepšie, ne-
prepadnime pýche a ak máme pocit,
že zaostávame, usilujme sa čo naj-
viac žiť podľa svojich schopností.
Náš život nech je vďakou Bohu za
všetko, čo pre nás urobil a stále
robí.   n

BBBBBYYYYY¡¡¡¡¡TTTTT
Pavol Fedorko, diakon

SLUZ¡OBNÍKOM



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 10.30 10.30
Zempl. Hradište 18.00 9.00

Nový Ruskov 18.00 7.30 8.00

Rómska osada 14.30

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

Jon 1,1-21.11; (Ž) Jon 2,3-5.8; Lk 10,25-37 11.30 † Imrich, Anna

Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve. 18.00 † Milan

Sv. Dionýza, bs. a spoločníkov, mč.,    
sv. Jána Leonardiho, kň.

6.30

Jon 3,1-2,1.11; Ž 130,1-8; Lk 10,38-42 11.30 ¤ rod. Zbojovská

U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. 18.00 † Anton, Miroslav

6.30
Jon 4,1-11; Ž 86,3-10; Lk 11,1-4 11.30 † Andrej, Mária, Anna

Ty, Pane, si zhovievavý a veľmi milosrdný. 18.00 † Ján, Helena

6.30
Mal 3,13-20a; Ž 1,1-6; Lk 11,5-13 11.30 † Vojtech, Štefánia

Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. 18.00 † Juraj

6.30
Joel 1,13-15;2,1-2; Ž 9,2-9; Lk 11,15-26 11.30 ¤ rod. Vaľova

Pán bude spravodlivo súdiť celý svet. 18.00
Joel 4,12-21; Ž 97,1-12; Lk 11,27-28 6.30  víťazstvo NSPM

Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi. 18.00 † Anna, Zuzana

7.30 † Ján, Mária

9.00
10.30
17.30 pobožnosť

18.00 † Ján, Mária

Po         
8. 10.

Ut       
9. 10.

St        
10. 10.

28. nedeľa v období cez rok

Pi          
12. 10.

Št        
11. 10.

Ne      
14. 10. 

2 Kor 5,14-17; Ž 98,1-4; 2 Tim 2,8-13; Lk 17,11-19

So       
13. 10.
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14.10.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie A. Zapotoková A. Potocká M. Bižová

žalm D. Telepčáková
2. čítanie M. Čierna deti M. Vargová B. Dinisová

prosby M. Ščerbej J. Karniš D. Biž

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY
1. Bohuznámi venovali 100 Sk na

farské potreby a z krstu Vladimíra
Dvorového 1.000 Sk na kostolné
potreby. Pán Boh zaplať!

2. Mesiac október je venovaný
modlitbe  sv. ruženca. V tomto
týždni sa predmodlieva spoločen-
stvo „Modlitby otcov a matiek“.
Začíname o 17.20. Modlíme sa za
rodiny našej farnosti.

3. Vincentská rodina organizuje ce-
loslovenskú verejnú zbierku „Boj
proti hladu“. Kúpou medovníko-
vého srdiečka (min. 20 Sk/ks) po-
môžete chudobným na Haiti. Táto
zbierka bude prebiehať ešte v ne-
deľu 7. 10. po sv. omšiach v Trebi-
šove a vo Vojčiciach. Ďakujeme.

4. V nedeľu 14. 10. 2007  sa bude vo
Vojčiciach konať zbierka na výs-
tavbu  farskej budovy!

PIKOŠKAPIKOŠKAPIKOŠKAPIKOŠKAPIKOŠKA
Zo sobotňajšieho sobáša odchádzali:
Kandráč, Kandráč a Kandráčová (kňaz,
ženích a nevesta).

V sobotu 29.9. sviatosť krs-
tu prijal Vladimír Dvorový a
v nedeľu 30. 9. Nikola Baní-
ková. Vítame ich v našom spoločen-
stve. Nech sú rodičom na radosť a
svetu na osoh.
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Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Adrián Tóth a Jana Mondiková

Ohlasujú sa druhýkrát:
František Staňa a Martina Žinčáková

Ohlasujú sa prvýkrát:
Patrik Koščo a Jana Kapitánová

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

ohlásiť to na farskom úrade.

V sobotu 29. 9. si sviatosť
manželstva vyslúžili: Rudolf
Kandráč a Tatiana Kozáková,

Juraj Vincej a Ľubica Timčová, Ján
Riško a Viera Gatyašová. Na spoloč-
nej ceste životom im prajeme veľa
Božieho požehnania.

Pamätajme na to už teraz a neza
búdajme, že my všetci, ktorí ži-

jeme a tvoríme „Cirkev putujúcu“,
môžeme dušiam v očistci veľmi po-
môcť. Hlavne tým, že za nich dáme
na sv. omšu, že sa modlíme, obe-
tujeme dobré skutky. Na pokračo-
vanie vám preto redakcia Svetlo
kríža ponúkne pohľad do knihy
s názvom: Prekvapujúce tajom-
stvo duší v očistci.

Sv. páter Pio mal takúto skúse-
nosť. Keď sa uložil na nočný od-
počinok, zrazu si všimol, že pred
ním stojí muž v čiernom. „Som
Pietro Di Mauro. Zahynul som pri
požiari dňa 18.9.1908 v tomto kláš-
tore. Prichádzam z očistca. Boh mi
dovolil prísť a poprosiť, aby si zajtra
za mňa odslúžil sv. omšu. Vďaka nej
budem môcť vojsť do raja.“ Páter Pio
sa o niekoľko dní vybral na Obec-
ný úrad a ozaj v Matrike zomrelých
našiel zápis: Dňa 18. 9. 1908 zom-
rel pri požiari Pietro Di Mauro.

5. Študenti 2. ročníka, ktorí „nestih-
li“ rozdelenie do skupín v tomto
roku a majú záujem prijať sv. bir-
movania, bude to možné až o rok.
Pretože skupiny už začali preberať
témy a bolo by to veľmi rušivé, aby
teraz prichádzali k nim noví bir-
movanci. Pre nich platia podmien-
ky, ako pre prvákov: mládežnícke
sv. omše, prvopiatková sv. spoveď,
navštevovať náboženskú výchovu
v škole.

6. Stretnutie kresťanských seniorov
bude v stredu 10.10.2007 o 15.00
hod. v MsKS.

7. Prosíme p. katechétky, aby si
v kancelárii FÚ vyzdvihli rozpis na
písanie úvodníkov.
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