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JEDEN FARÁR UVEREJNIL
v novinách toto oznámenie:
Z hlbokou ľútosťou oznamu-

jem, že zomrela naša farnosť.
Smútočná slávnosť bude v nedeľu o
11.00 hod.” Pravdaže, kostol bol
v nedeľu preplnený, každý bol
zvedavý. Farár vo svojej kázni
povedal: “Nemám už nádej na
oživenie našej farnosti. A preto
chcem, aby ste sa rozlúčili s našou
farnosťou. Prejdite, prosím, všetci
popri tejto rakve a pozrite na mŕtvu
farnosť. Potom odíďte z kostola
severným východom. Ak sa roz-
hodnete vrátiť, môžete naspäť prísť
cez východnú bránu.” Nato farár pri-
stúpil k rakve a otvoril ju. Všetci boli
zvedaví, kto asi leží v rakve. Ľudia
prechádzali popri rakve a pozerali
dnu, kde každý v zrkadle uloženom
v rakve uzrel seba samého. Pomaly
všetci sa vrátili naspäť do chrámu.

Ťažko pozerať na misie ako na
smútočné zhromaždenie. Misijné
podujatia nemajú nič spoločné
s karom. A predsa bola to dobrá
príležitosť pre trebišovskú farnosť,

aby si uvedomila, či je živým alebo
zomierajúcim organizmom.

V spomenutej farnosti ľudia
vedení zvedavosťou sa vo veľkom
počte zhromaždili okolo rakvy,
v ktorej každý našiel seba samého.
V Trebišove mnohí neprejavili ani
túto zvedavosť. Tí, ktorí sa rozhodli
zúčastniť sa jubilejných misií, mali
možnosť nahliadnuť do zrkadla
(Eucharistia, sviatosť zmierenia, mi-
sijné príhovory, obnova sviatosti
krstu a manželstva, evanjelizačné
stretnutia). Každý mohol pozrieť na
seba a do seba a zistiť, v akom stave
sa nachádza jeho duša.

Mohli sme prežiť tajomstvo smrti
– smrti hriechu. Našou rakvou sa
mohla stať spovednica. Koľkí sme sa
vrátili naspäť?

Aj dnes, po 2000 rokoch v živote
mnohých z nás, ktorí sme prijali
pozvanie k účasti na misiách, mohli
sa naplniť slová apoštola Jána:
“Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa
Božími deťmi...” (Jn 1,12)

brat Lucián Mária Bogucki,
OFMConv.

v ťažkostiach... Ako milovať utláča-
teľa, despotu, toho, kto mi zle robí?
Odpoveď v podstate žiješ. Neboj sa
vysloviť ju nanovo – tentokrát pre
seba! V tichosti všedného dňa stávať
sa obeťou všetkého násilia, zrady,
všetkej moci Zlého... Takto človek
pochopí silu Otcovej lásky, ale aj
tragiku odsúdenia, ktorému sa

vystavil človek. Ot-
cova láska a tragika
života človeka mätú,
ba aj pomätú...
«Otče, odpusť im,
lebo nevedia čo ro-
bia...»” Ozvali sa ho-
diny. Precitla. Vstala
(kto vie po ktorýkrát)
a  vstúpila do spálne
k svojmu krížu.

Ve r o n i k a

    UŽ SA ŤA

  NEBOJÍM,

PANE

Už sa ťa nebojím, Pane,
cítim sa ľahký, slobodný, šťastný,
a ďakujem ti za to.
Pretože, priznávam,
trochu som  sa ťa bál ...
Len trochu, však ?
Ale bolo toho priveľa.
Lebo v mojom tichom srdci,
z času na čas znepokojenom,
sa mi zdalo,
že nasledovať ťa ustrašene,

BOL NESKORÝ VEČER. Dom
stíchol, za oknami hustá tma.
Sadla si do obľúbeného kresla

v kúte a zasvietila malú lampu:
Potom vkĺzla do seba. Našla Ho tam:
“Pane, ďakujem, že si tu. Dnes som
nemohla byť s Tebou na krížovej
ceste, aj keď som veľmi chcela... Môj
kríž je tu pri mne. Spí vedľa v izbe
v podnapitom stave. Jeho chrápanie
a živočíšne prejavy ma neodvádzajú
od Teba. Zvykla som si. Kríž, ktorý
mám, je mi šitý na mieru. Sľubovala
som mu vernosť aj v šťastí aj
v nešťastí... Ale ako Ho mám mať
rada, keď už ani on sám seba nemá
rád? A tolerancia? Aké to plytké
slovo...” Chvíľu čaká na odpoveď a tá
napokon predsa len prichádza... Muž
púšte Carlo Cerretto sa ujíma slova:
“Máš pravdu. Láska sa občas ocitne

to neznamená nasledovať ťa.
Nie je to moja chyba, Pane,
toľko mi toho navraveli! ...
A toľko vecí zase nepovedia,
ale stále mi chodia po rozume
a otravujú mi srdce.
Už sa ťa nebojím, Pane!
Nie zo strachu stojím odhodlane
a pokúšam sa nasledovať ťa.
Iste som nie čistý, ani zďaleka,
ty to vieš.
Ale keď sa k tebe modlím,
zdá sa mi, že nie preto,
aby som nadviazal dôležitý vzťah,
z ktorého vyplýva
neviem koľko výhod,
ale odvážim sa to povedať...
preto, lebo ťa milujem.
Pretože chcem rozvíjať
naše priateľstvo a s Tebou
lepšie slúžiť všetkým ľuďom.

Michel Quiost



SVÄTÉ OMŠE
SV. TURIBIUS DE MONGROVEJO
(1538-1606)

PATRÍ MEDZI veľkých du-
chovných pastierov v deji-
nách latinskoamerickej Cir-

kvi. Narodil sa roku 1538 v Mayorga
de Campos v Španielsku. Vo Vallado-
line a v Salamanke študoval cirkevné
právo a neskôr i vyučoval na univer-
zite. Asi roku 1573 bol vymenovaný
za inkvizítora v Granade. Na návrh
kráľa Filipa II. ho pápež Gregor XIII.
vymenoval roku 1579 za arcibiskupa
v hlavnom meste Peru, v Lime.  Turi-
bius sa najprv bránil, veď nebol
kňaz, ba ani klerik, ale napokon sa
podvolil kráľovmu želaniu. V krátkom
čase prijal všetky vyššie svätenia za-
vŕšené biskupskou vysviackou v au-
guste 1580. Do Peru prišiel na jar
1581.

Začal s obnovou cirkevnej discip-
líny, ktorá sa nachádzala v úpadku.

Súčasne bojoval proti krivdám, kto-
rých sa dopúšťali kolonizátori voči
domorodcom a bohatí voči chudob-
ným. V Peru nechcel reprezentovať
kráľovstvo Filipa II., ale kráľovstvo
Božie, kráľovstvo Kristovej lásky a po-
koja. Bol mimoriadnym apoštolom
svojich veriacich, najmä Indiánov.
Naučil sa aj reč svojich veriacich –
reč Indiánov, aby im mohol lepšie
slúžiť.

Vybudoval veľa nových kostolov,
kláštorov, škôl a nemocníc. Roku
1591 založil kňazský seminár, ktorý
bol prvým na americkom kontinente.
Turibius bol na čele limského arci-
biskupstva 25 rokov. Trikrát počas
svojho biskupského účinkovania obi-
šiel peši peruánsku zem, všetky far-
nosti a cirkevné ustanovizne svojej
diecézy, ktorá mala rozlohu asi mi-
lión km2. Jedna cesta mu trvala 7 ro-
kov. Zomrel na 3. veľkej pastoračnej
ceste na Zelený štvrtok 23. 3. 1606
v osade Saňa.         – rm –

OZNAMY

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 26. 3.

1. Prvé sv. prijímanie v našej
farnosti bude takto :
pondelková skupina  - 21. 5. 2000
utorková skupina      - 28. 5. 2000
stredajšia skupina    - 4. 6. 2000
Vojčice                      - 28. 5. 2000

2. Slávnosť sv. Jozefa sa presúva
z nedele, 19. 3., na pondelok, 20. 3.

3. V stredu bude biblické stretnutie
v obviklom čase.

4. V sobotu, 25. 3., je slávnosť
Zvestovania Pána. Sv. omše budú
ako v nedeľu.

5. Sekcia pre mládež KBS organizuje
púť na XV. svetový deň mládeže.
Toto stretnutie mladých z celého
sveta so Svätým Otcom bude v
Ríme od 10. do 20. 8. 2000.
Záujemcovia sa môžu hlásiť u
kaplána Marka (čím skôr).

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00

a Ne o 16.30
Ústav Ut, Št, So o 15.30

Sobášna náuka sobota o 9.00

Kancelária farského úradu
 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30

Krstná náuka   piatok o 16.00

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. A.Chovancová M. Princíková A. Potocká G. Karičková J. Bálint

2. M. Ščerbej M.Ruttkayová D. Gajdošová J. Karniš A. Andrej

p. Ľ. Bajus deti P. Sovák P. Lörinc P. Berta

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
20. 3.

SV. JOZEFA,
ŽENÍCHA PANNY MÁRIE Trebišov

6.30
11.30
16.30 náuka pre deti

r. Jeho rod bude trvať naveky.

18.00
Vojčice 18.00

Z. Hradište 18.00

Ut
21. 3. r. Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Trebišov
6.45

11.30
16.30 náuka pre deti

Vojčice 18.00

St
22. 3.

r. Zachráň ma, Pane, vo svojom
milosrdenstve.

Trebišov

6.45
11.30

16.30 náuka pre deti +
biblické stretnutie

Vojčice 18.00

Št
23. 3.

Sv. Turibia de Mongrovejo,
biskupa Trebišov

6.45
11.30 +adorácia

r. Blažený človek, čo v Pána skladá
dôveru.

18.00 +záver adorácie

Vojčice 18.00 ‚stretko‘ mladých

Pi
24. 3.

r. Pamätáme, Pane, na divy,
čo si učinil.

Trebišov

6.45
11.30
17.30 krížová cesta

18.00 ‚stretko‘ mladých

Vojčice
17.30 krížová cesta

18.00

So
25. 3.

ZVESTOVANIE PÁNA
Trebišov

7.30
9.00

10.30

r. Hľa, prichádza Pán plniť
Božiu vôľu.

18.00
Vojčice 9.00

Z. Hradište 10.30

Ne
26. 3. 3. nedeľa v pôstnom období

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30 +krst detí

15.00 krížová cesta

18.00

Vojčice
9.00

14.00 krížová cesta

Z. Hradište 10.30

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


