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Resp.: Ty, Pane, buď mojím útočišťom.
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GRAHAM GREEN v jednej zo
svojich noviel hovorí o istom
mužovi, ktorý odišiel na dovo-

lenku. Do jeho domu počas jeho
neprítomnosti vošli zlodeji. Pomalič-
ky ukradli a vyniesli všetko, čo sa da-
lo, ba dokonca rozmontovali aj úplne
nové schodisko, ktoré len pred krát-
kym časom dal majiteľ namontovať.
Jednoducho dom ostal úplne práz-
dny, bez interiéru. Keď sa majiteľ

AGGIORNAMENTO
Jozef Dronzek, dekan

Alebo sme už celkom rezignovali,
a prakticky je nám jedno, či sa sľuby
plnia, lebo my robíme to isté?!

Ak stretnete človeka, môže to byť
aj v kostole, ktorý sa na vás usmie-
va, to ešte neznamená, že aj jeho
srdce je plné lásky k vám. Srdce mô-
že byť prázdne a úsmev iba pretvár-
ka. Nechajme vojsť Krista do svojho
srdca, a potom sa naše slová budú
zhodovať s našimi skutkami a naše
vnútro nebude „vykradnuté“, ale plné
jeho prítomnosti.

Pápež Ján XXIII. často používal
slovo aggiornamento. Toto slovo po-
chádza z taliančiny, zo slova giorno,
čo znamená dnes. Podobne toto slo-
vo vyjadruje vzťah k udalostiam
dnešného
dňa.
V kon-
texte
s týmto
vysvet-
lením
a Božím
slovom,
prežívaj-
me
dnes
aggior-
na-
mento.

vrátil domov z dovolenky, dom vyzeral
zvonku v stopercentnom poriadku.
Keď však otvoril dvere a vošiel dnu,
nič tam nenašiel.

Kristus nám dnes hovorí, že ne-
stačia len vonkajšie „vyslovené slo-
vá“, ale treba skutky a činy. Bohu
teda nestačí len náš vonkajší výzor,
vonkajšie slová, ale ak máme vojsť
do nebeského kráľovstva, je potrebné
plniť vôľu „Otca“. Dom na skale bu-
duje ten, ktorý nielenže počúva slová
Krista, ale podľa nich aj žije. Nie
sme už unavení z prázdnych slov
mnohých politikov, koľko slov, koľko
sľubov a fráz? Aký je z toho výsledok?

NIEKEDY DÔLEŽITÉ, INOKEDY
milé, ba až humorné rozho-
vory vedieme cez mobil, sem-

tam aj zbytočné, nazlostené, ba mož-
no aj o ničom, len tak z recesie.

Vyvolávame si týmto malým záz-
rakom okolitému svetu, kontrolujeme
ním svoje deti, oznamujeme rodine
dôležité správy, môžeme sa skontak-
tovať temer s hocikým na akomkoľvek
mieste.

Vyzváňa, vyspevuje, vydáva rôzne
zvuky dovtedy, pokým sa neprihlá-
sime. Keď sme napríklad v čakárni
u lekára, dovolia nám telefonujúci
vypočuť si veľa vecí z ich súkromia až
tak, že na chvíľu zabudneme na to, či
nás niečo bolí. Postaršia babka,
o ktorej by sotvakto povedal, že je
schopná využiť tento „výdobytok tech-
niky“, rázne prikazuje niekomu z do-
mácich, aby okamžite otvoril vrátka
do fóliovníka, lebo je už horúco.

Študent, ktorý nepokojne prešľa-
puje pred dverami ordinácie, cez mo-
bil usmerňuje svoju mamu, aby mu
do školy priniesla knihu z vrchnej
police nad počítačom. Má to byť rých-
lo, najneskôr o polhodinu. Ako dob-
re, že máme mobily!

Rodičia sa dozvedia o niekoľko mi-
nút skôr, čo postihlo ich deti v škole,
ako boli nespravodlivo potrestané
a ten krik od učiteľky majú vraj na-
hratý na mobile. Corpus delicti, us-
vedčujúci materiál. Aj nešťastná pa-
ni učiteľka je nešťastná, že si žiaci
pri písomke pomáhali mobilmi. Vari

MOBIL NÁŠ
KAZ¡DODENNÝ

ešte najnešťastnejší boli tí, ktorí
mobil vôbec nemajú.

Sú to len takí, ktorí vraj pochá-
dzajú z iného storočia. Majú zaosta-
lých a nechápajúcich rodičov, ktorí
netušia, aké je to utrpenie nemať
mobil. A tí, ktorí svojim deťom „rozu-
mejú“, nemajú zase čas skontrolovať
napríklad aj to, prečo ich ratolesť má
také vysoké náklady na tento malý
„technický zázrak“ a či ho naozaj tak
veľmi potrebuje.

Na chvíľu som prerušila svoje pí-
sanie. Zazvonil mi mobil. Moja zná-
ma ma prosila, aby som sa pomodlila
za jej otca, lebo ho čaká vážna ope-
rácia. Škoda, že nemôžem byť v tejto
chvíli pri nej. Rozdeľuje nás veľká
vzdialenosť.

Bola som vďačná tomuto malému
technickému zázraku, ktorý nás spá-
ja aj v ťažkých situáciách s našimi
blízkymi a priateľmi. Vďaka Bohu!
Mobil vypínam, lebo idem na svätú
omšu. Nechcem, aby sa „ohlásil“
v nepravú chvíľu a ani to, aby čaro
tohto malého prístroja narušilo moje
stretnutie s Pánom Ježišom.

– km –



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 9.00 10.30
Zempl. Hradište 18.00 18.00 10.30

Nový Ruskov 18.00 18.00 8.15
Rómska osada 15.00

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

Sv. Marcelína a Petra, mč. 6.30
2 Pt 1,1-7; Ž 91; Mk 12,1-12 11.30 † Július, Mária, Július

V tebe mám dôveru, Pane Bože môj. 18.00 † Ján

Sv. Karola Lwangu a spol., mč. 6.30
2 Pt 3,12-15a.17-18; Ž 90; Mk 12,13-17        Pane, stal 11.30 † Pavol a príbuzní

si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. 18.00 ¤ za 1.prij.deti kapl.Marcela

2 Tim 1,1-3.6-12; Ž 123; Mk 12,18-27 6.30

11.30 ¤ Mária

18.00 † Mária, Andrej

Sv. Bonifáca, bs. mč. 6.30
2 Tim 2,8-15; Ž 25; Mk 12,28b-34 11.30 † Michal, Ján

Ukáž mi, Pane, svoje cesty. 18.00 ¤ Anna

Sv. Norberta, bs. 6.30 † mŕtvi členovia BSJ

2 Tim 3,10-17; Ž 119; Mk 12,35-37 11.30 ¤ Helena

Tvoj pokoj, Pane, majú tí, čo milujú tvoj zákon. 18.00
Fatimská sobota         2 Tim 4,1-8; Ž 71; Mk 13,38-44 7.30 † mŕtvi členovia ruž.br.

Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. 17.00 ¤ Jolana, Marta

7.00 † Michal

9.00 ¤ rod. Obrinova

10.30
Oz 6,3-6; Ž 50; Rim 4,18-25; Mt 9,9-13 17.30 vešpery

18.00 † Ján, Mária
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10. nedeľa v období cez rok
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Oči dvíham k tebe, Pane, čo na nebesiach 

prebývaš. 
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OZNAMY
1. Bohuznáme venovali na kostolné

potreby 500 Sk a na kostol 1000
Sk. Rodičia prvoprijímajúcich detí
zo skupiny p. dekana venovali
2800 Sk na vitráže. Pán Boh
zaplať!

2. Začína prvopiatkový týždeň, spo-
vedať budeme takto:
– Trebišov: sviatosť zmierenia vy-
sluhujeme počas celého týždňa.
Upozorňujeme že v piatok ráno
a na obed nespovedáme.
– Vojčice: pondelok od 17.30,  o
19.00 sv. omša;
– Hradište: v utorok od 17.00, o
18.00 sv. omša;
– Ruskov: v utorok od 17.00,
o 18.00 sv. omša.
– V piatok návšteva chorých.
– spovedanie na charite bude
v piatok pred sv. omšou.

3. Sviatosť zmierenia iba pre bir-
movancov bude v piatok 6.6. od
16.30-17.45. Príbuzní majú možnosť
vyspovedať sa v prvopiatkovom
týždni. O 18. 00 bude sv. omša a
po sv. omši bude nácvik. Účasť
všetkých birmovancov je povinná!!!

4. Sviatosť birmovania bude v sobo-
tu 7.6. o 17.00. Večerná sv. omša
nebude. Prosíme veriacich, aby
rešpektovali vyhradené miesta pre
birmovancov a birmovných rodičov.

5. Prosíme veriacich, ktorí si chcú
vybaviť nejaké náležitosti v kan-
celárii farského úradu, aby pri-
chádzali cez hlavný vchod, a nie
cez farský dvor. Ďakujeme.

6. Vyloženie Sv. oltárnej k poklone
bude v piatok. Tak isto v nedeľu
pred večernou sv. omšou bude
eucharistická poklona.

7. Fatimská sobota začína v Tre-
bišove o 7.30 hod. Sv. ruženec sa
predmodlieva 21.-30. ruža. Vo Vojči-
ciach začína ruženec 7.00 hod. Pro-
síme hlavnú horliteľku, aby pripra-
vila meditácie a ľudí na modlitbu.

8.6.2008 7.00 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová R. Vaníková V. Leško

žalm J. Babejová

2. čítanie Ľ. Bajus deti M. Ruttkayová I. Mihaľová

prosby P. Sovák M. Lörinčíková Z. Lešková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

SSSSSOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Jozef Farkaš a Monika Mazurkovičová.
  Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

ZZZZZOOOOO     zzzzz¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V piatok 23. 5. sviatosť krstu
prijali Vanesa, Jozef a Lenka
Balogovi, v sobotu 24. 5. Karin

Kondášová. Vítame ich v našom spo-
ločenstve. Nech sú rodičom na ra-
dosť a svetu na osoh.

V sobotu 24.5. si sviatosť
manželstva vyslúžili Peter
Bučko a Barbora Takáčová,
Ľubomír Murník a Zuzana Rapavá.
Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.

9. V nedeľu 8.6. sa bude pri sv. om-
šiach konať zbierka na našu far-
skú charitu, ktorá sa buduje na
Paričove. Prosíme Vás o vašu šted-
rosť. Ak by niekto chcel, môže pri-
spieť a pomôcť aj nepeňažným
(materiálnym darom).

10. V Bratislave dňa 21.6.2008 príjme
kňazskú vysviacku dp. Ľubomír
Konfederák. Je objednaný autobus,
ktorý odchádza v sobotu 21.6. cca
o 1.00 hod. spred kostola vo Vojči-
ciach, resp. z Milhostova, podľa
záujmu. Cena za autobus je 500 Sk
na osobu.

11. V Košiciach dňa 20.6.2008 príjme
náš bohoslovec Radoslav Bačo
diakonát. Kto by mál záujem ísť
na túto milú slávnosť, môže sa
prihlásiť v sakristii. Je objednaný
autobus. Cena 100 Sk. Odchod
autobusu spred kostola o 7.30 hod.

Ponuka platí pre všetkých, nielen pre
Trebišov a Vojčice. Hláste sa čím
skôr v sakristii kostola. Dôrazne
upozorňujeme: Prihlasovanie si ne-
nechávajte na poslednú chvíľu!!!


