
Číslo 26

Resp.: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá
naveky.

Jubilejný rok

Nedeľa, 25. júna 2000
12. nedeľa v období cez rok

Ťažká chvíľa je v živote
vždy na niečo dobrá. Po-
máha nám odhaliť naše re-
zervy. Presviedča nás, kam
až siaha dno našich síl.
Preveruje naše priateľstvá,
učí nás spoznávať seba sa-
mých a privádza nás k vy-
znaniu viery.

EXUPÉRY HOVORÍ z vlastnej
skúsenosti: „Aby som sa spoz-
nal, k tomu ti, Pane, stačí za-

pustiť do mňa kotvu bolesti. Zatiah-
neš za povraz a ja sa prebudím.“ Aj
apoštoli sa prebudili, keď prišla búr-
ka. A potom vyznali vieru. Taká
chvíľa je najlepšia na vyznanie viery.
Nuž prijmite moje vyznanie viery:

III. ročník

VERÍM v Boha, ktorý ma stvoril a dal
mi celý svet, aby som sa z neho
radoval.

VERÍM v Ježiša Krista, ktorý prišiel
medzi nás a skúsil, že to nie je
len tak žiť tu na zemi.

VERÍM v Ježiša, ktorý dal zmysel
môjmu životu, keď zomrel na krí-
ži, aj keď sa najprv zdalo, že to
nedáva žiadny zmysel.

VERÍM, že Ježiš vstal z mŕtvych, lebo
ináč by to všetko nestálo za nič.

VERÍM, že na konci príde a prinesie
spravodlivosť, ktorá tu tak veľmi
chýba.

VERÍM v Božieho Ducha, ktorý ma
napĺňa radosťou a pokojom.

VERÍM vo veľkú rodinu, ktorou je
Cirkev, lebo nie som tulákom
a viem, kde patrím.

VERÍM, že tí, ktorých život stál za to,
žijú naďalej a verím, že som
stvorený pre viac ako len pre
tento svet.

VERÍM, aby som mal prečo žiť.
Amen.

Marek Forgáč, kaplán



ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 2. 7. 2000

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 6.45 18.00 19.00 7.30

Z.Hradište 19.00 8.30

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.00 8.00 10.30 18.00 Vojčice

1.
Ľ. Bajus M.

Ruttkayová
N. Tomková J. Galgan M. Prosbová

2. A.Chovancová M. Princíková P. Béreš P. Urban A. Oravcová

p. M. Ščerbej deti J. Karniš G. Karičková M. Andraš

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
26. 6.

r. Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou
pravicou.

6.45
11.30
16.30

Ut
27. 6.

Sv. Ladislava,
sv. Cyrila Alex., bs. uč.

6.45
11.30

r. Boh založil svoje mesto naveky. 16.30

St
28. 6.

Sv. Ireneja, bs. mč. 6.45

r. Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní.
r. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.

11.30
16.30

Št
29. 6.

Sv. Petra a Pavla, apoštolov 6.30
prikázaný sviatok 11.30

r. Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 18.00

Pi
30. 6.

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 6.45

r. Čerpajme vodu s radosťou
z prameňov spásy.

11.30 +adorácia

18.00 +eucharistické požehnanie

So
1. 7.

Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie

6.45
17.00 vešpery

r. Nezabúdaj, Pane, na svojich úbožiakov.
r. Srdce mi plesá v mojom Bohu.

17.30 mariánska akadémia

18.00 fatimská sobota

19.00

Ne
2. 7.

Odpustová slávnosť 7.00

13. nedeľa v období cez rok

8.00 za účasti detí

9.15 sv. ruženec

10.30 slávnostná sv. omša

18.00

Vo Vojčiciach v piatok bude sv. omša spojená s eucharistickým požehnaním.
Čítania na štvrtok, 29. 6., 18.00 hod.: K. Kassayová, D. Kassay, D. Gajdošová

2



3

OZNAMY SVÄTEC TÝZ¡ DÒA

ZZZZZOOOOO     Z¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V sobotu, 17. 6., si sviatosť
manželstva vyslúžili Ing. Jo-
zef Ďurček a Ing. Jozefína Va-

siľková. Na spoločnej ceste životom
im prajeme veľa Božieho požehna-
nia.

SVÄTÝ IRENEJ, BISKUP
A MUČENÍK (2. STOR.)

POCHÁDZAL z kresťan-
ských rodičov zo Smyrny v Malej
Ázii, kde sa narodil okolo roku 130.
Tam strávil i svoju mladosť. Svätý
Irenej bol formovaný dvoma žiakmi
sv. Jána apoštola; boli to sv. Papias
a sv. Polykarp, ku ktorému zvlášť
prilnul. Študoval rímskych a gréc-
kych filozofov i básnikov. Svoju
vzdelanosť chcel uplatniť v prospech
Cirkvi. Študoval v Lyone a tu ho bis-
kup Potinus vysvätil za kňaza okolo
roku 177. Lyonskí veriaci v ňom
vystihli milovníka Kristovho.

V roku 177 za veľkého prenasledo-
vania bol usmrtený biskup Potinus.
Za jeho nástupcu bol jednomyseľne
zvolený Irenej. Tento svätý muž čo-
skoro vzkriesil ubitú lyonskú Cirkev
a vieru Kristovu šíril aj v iných kra-
jinách. Vychovával, svätil a rozpo-
sielal misionárov do šíreho sveta.

V rokoch 180 – 190 napísal slávne
5-zväzkové dielo Adversus Haereses
– Proti bludom, v ktorom obhajoval
rýdzosť kresťanstva pred tzv. gnos-
tikmi.

Okolo roku 190 zasiahol zmierlivo
do sporu o dátum slávenia Veľkej
noci. Pápež Viktor chcel vyobcovať
z Cirkvi maloázijských biskupov pre
svojské slávenie Veľkej noci. Svätý
Irenej taktne s úctou zasadzuje sa
o zmierenie. Starokresťanský histo-
rik Eusébius v tejto súvislosti napí-
sal: „Irenej, ktorého meno značí
»zmieriteľ«, bol taký aj vo svojom
konaní.“ Veľkosť svätého Ireneja je
v bohatstve darov Ducha Svätého,
ktorého bol poslušným žiakom.

Zomrel ako mučeník niekedy
okolo roku 202. Jeho hrob sa uctieva
v Lyone, v krypte jemu zasväteného
kostola. Je dôležitým cirkevným
otcom 2. storočia.         – rm –

1. Nakoľko na budúcu nedeľu je od-
pustová slávnosť v Trebišove,
sviatosť zmierenia budeme vyslu-
hovať takto: ráno pred sv. omšou,
Po – Pi od 10.30 do poludňajšej
sv. omše, Ut, St, Pi popoludní od
15.00, So popoludní od 17.00
hod. a v Ne medzi sv. omšami.

2. V utorok, 27. 6., po večernej sv.
omši o 17.30 sa uskutoční stret-
nutie lektorov, aby sa upresnili
termíny jednotlivých čítaní na
letné obdobie. Vítaní sú aj ďalší
záujemcovia o čítania.

3. Vo štvrtok je prikázaná slávnosť
sv. Petra a Pavla. V tento deň
bude zbierka „Halier sv. Petra“.
Touto zbierkou podporujeme ná-
klady Sv. otca.

4. Stretnutia mladých vo štvrtok vo
Vojčiciach a v piatok v Trebišove
nebudú. Rovnako nedeľné pobož-
nosti v Trebišove a vo Vojčiciach
tentoraz, 2. 7., nebudú.

5. Charita organizuje letný tábor od
24. 7. do 29. 7. 2000. Záujemco-
via nech sa hlásia na Charite.

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

Ústav Ut, Št a Ne o 15.30
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
Sobášna náuka sobota o 9.00
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GORAZDOV
TREBIŠOV

VI.GORAZDOV TREBIŠOV
2000 sa uskutočnil v ju-
bilejnom roku 2000 na

prahu tretieho tisícročia. Odraz ži-
vota a diela sv. Gorazda má myšlien-
kový presah i do dnešných dní. Preto
prosme s básnikom: „Svätý Gorazd,
oroduj zvlášť za nás. Nech dedičstvo
otcov, čo ste kládli svorne, vzrastá v na-
šom ľude k lesku Cirkvi vzorne. Pro-
sebne znie náš hlas, obnov v nás svor-
nosť a vzájomné porozumenie, nech jubi-
lejný rok sa stane rokom zrodu nových
ľudí pre tretie tisícročie.“

Tohoročné podujatie vzniklo z ini-
ciatívy nášho pána dekana vdp. Jána
Laudu. Bolo skromnej-
šie, ako po iné roky, pre-
tože ho len z vlastných
zdrojov zorganizovali
Mestský úrad Trebišov,
Cirkevné spoločenstvá
mesta Trebišova, Osve-
tové stredisko Trebišov
a Cyrilometodská spo-
ločnosť Bratislava.

Program sa začal
v piatok predpoludním
koncertom detských a mládežníckych
speváckych zborov z Trebišova a se-
minárom k sv. Gorazdovi, ktorý vie-

dol PaedDr. Miroslav Holečko z Brati-
slavy. Peknými piesňami sa divákom
predstavili: Detský rímskokatolícky
zbor pod vedením Bibiany Bartkovej,
Cirkevný zbor Chaldea pod vedením
Richarda Kucharčíka a Miešaný zbor
pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána
Krstiteľa pod vedením Izabely
Bulinskej.

Slávnosti pokračovali v nedeľu po-
poludní Slávnostnou akadémiou –
literárno-hudobným pásmom k sv.
Gorazdovi. Akadémiu pripravili PhDr.
Július Galgan a PhDr. Mária Ruttka-
yová, ktorá ju aj uvádzala. Účinkoval
Spevácky zbor dospelých pri rímsko-

katolíckom kostole Nav-
štívenia Panny Márie
pod vedením Františky
Ďuristovej, Gréckoka-
tolícky zbor sv. Michala
pod vedením Marcely
Zorvanovej a herci tre-
bišovského ochotníc-
keho Divadla „G“.

Báseň Gorazda Zvo-
nického „Dedičstvo ot-
cov zachovaj nám, Pane“

v podaní Martiny Ruttkayovej navo-
dila slávnostnú atmosféru. V rov-
nakom duchu predniesol pozdravný

Zbory nastúpili ako procesia.

Minulý víkend si obyvatelia
Trebišova mohli opäť pripome-
núť pamiatku prvého sloven-
ského biskupa sv. Gorazda už
tradičnými slávnosťami, ktoré sa konali v piatok
a v nedeľu, 16. a 18. júna, v divadelnej sále
Mestského kultúrneho strediska v Trebišove.

Práce žiakov škôl mesta tvorili
sprievodné podujatie.
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prejav primátor mesta pán La-
dislav Michalanský. Históriu zápasu
o našu národnú identitu priblížil vo
svojej prednáške PhDr. Július
Galgan. Potom sa diváci mohli
nechať unášať prúdom spevu a
poézie o dávnych-nedávnych počiat-
koch písomníctva
a národného uvedomovania sa Slo-
vákov.

Sv. Cyril a sv. Metod vybudovali
slovanskú školu, z ktorej skoro vzišli
prví duchovní, zvlášť Metodov nás-
tupca na biskupskom stolci, sv. Go-
razd. Od tých čias kultúra a život
Slovákov vo svojich mnohorakých
prejavoch sú poznačené kresťanskou
vierou, ktorá prechádza cez celé
dejiny ako životodarná voda: niekedy
tečie pod zemou, inokedy preniká na
povrch, ale vždy je tajomnou miaz-
gou, ktorá zaisťuje rast a rozkvet
stromu, čo prináša hojné plody svä-
tosti, pracovitosti a vernosti. Žiari-

Pohľad na účinkujúcich Akadémie.

Rímskokatolícky zbor diriguje
p. F. Ďuristová.

Herci Divadla „G“ pri prednese poézie.

Fotografie autor.

Sprievodné slovo mala dr. M. Ruttkayová.

prezrieť v MsKS.
Sme vďační organizátorom a reali-

zátorom za toto podujatie, ktoré nás
všetkých stmeľuje a zbližuje, čo je
v súčasnosti veľmi potrebné pre
všetkých, jednotlivcov i rodiny. Že-
láme veľa entuziazmu, síl a ochoty
do prípravy ďalších ročníkov tohoto
podujatia.         – pu –

vým výrazom toho je i svätý Gorazd.
Zúčastnení diváci sa duchovne

obohatili a veľmi srdečne prežívali
slávnostné chvíle s účinkujúcimi, čo
dávali najavo častým potleskom.
Slávnostná chvíľa sa skončila spon-
tánnym spevom hymny slovenského
národa „Bože, čos’ ráčil“ všetkými prí-
tomnými.

Svojím dielom k slávnostiam pri-
speli aj žiaci trebišovských škôl. Na-
maľovali obrazy na tému “Sv. Troj-
hviezdie – Cyril, Gorazd, Metod”,
ktoré si mohli návštevníci slávností
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PO ROKU SME ICH OPÄŤ oslovili,
aby vyjadrili svoje postrehy a skú-
senosti, ktoré získali v našej far-

nosti, a tak nám pomohli vylepšovať
náš duchovný život.

S menom staršieho pána kaplána
mgr. Petra Novysedláka sa už akosi
spája charita. Jej zasvätil svoj život,
obetoval svoje srdce i zdravie.

Ako to vyzerá,
dôstojný otče, v Cha-
rite po roku?

Náš domček vo Voj-
čiciach vyzerá už cel-
kom slušne. Momen-
tálne dávame dlažbu
do kuchyne a pracuje
sa už aj na nábytku.
No a, samozrejme, splá-
came dlhy.

Tí zasvätenejší vedia, že Charita,
to nie sú iba Vojčice, ale rozsiahla
sociálna činnosť, ktorá je v Cirkvi už
od prvých čias súčasťou evanjelizácie.
Jedni „Boží služobníci“ sa venovali
ohlasovaniu evanjelia a iní službe
chudobným. Vieme o vás, že vy sa
venujete obom činnostiam. Povedzte
nám niečo o tom.

Ani by som to takto nedelil. Totiž je
to už akosi tak, že kde kňaz príde, tam
donesie so sebou aj tému rozhovoru.
Prídem niekde „pýtať peniaze“ a skon-
číme pri Carrettovi alebo Nouvenovi…
Ľudia dnes chcú mať jasné princípy hry
a potom sú ochotní pomôcť. Pokiaľ ide
o ostatnú činnosť, tak tá je dosť brzdená

Vojčicami. Vojčice sú pre mňa takým ma-
lým žralokom, ktorého sa mi už druhý
rok nedarí nakŕmiť, ale pevne verím, že
sa raz nasýti. Veď už v tomto roku je to
niečo iné, ako pred rokom.

Starci a deti – dalo by sa povedať,
že tieto generácie vás asi najviac
oslovili. Vyzraďte nám, odkiaľ ste
čerpali námety na detské omše a ako
ich vôbec hodnotíte?

Vždy v pondelok som si prečítal ne-
deľné evanjelium a potom som ho celý
týždeň nosil v hlave popri cemente
a faktúrach… A myšlienka „zatiaľ“ vždy
prišla… Možno niekoho prekvapím, ale
detské omše boli pre mňa riadnym
trápením, pretože tam človek vždy
začína od znova… Bola tam skupinka
detí, ktoré vďaka svojim rodičom chodia
pravidelne. S nimi sa mi veľmi dobre
pracovalo. Ale bola tam aj taká nárazová
skupina detí, ktoré mnohokrát boli
agresívne, nevedeli, čo a ako v kostole…
No a potom ich zrazu opäť nebolo. Táto
sejba do neznáma vyvoláva niekedy
riadny pocit neistoty a prázdnoty. Ale aj
tak to má zmysel.

Politike, futbalu a výchove rozumie
každý. Aj vy ste mali podiel na vý-
chove detí. Ako túto svoju činnosť
hodnotíte a čo by ste odkázali ro-
dičom?

Podiel kňaza na výchove v značnej
miere závisí od rodičov. Ako kňaza,
prípadne aj učiteľa deťom predstavia,
v takom svetle ho potom vnímajú a pri-
jímajú. Ja môžem čosi napraviť ľud-

AK CHCEŠ POZNAT¡ ¼UDÍ,
POZRI NA ICH PRÁCU

(SCHILLER)
Čas plynie veľmi rýchlo. Ani sme sa nenazdali a rok je za
nami. Opäť končí školský rok. Lavice, prednáškové miest-

nosti, auly opúšťa mnoho študentov. Medzi nimi aj noví
„služobníci Boží“. Prídu a vystriedajú tých zrelších,

skúsenejších, ku ktorým patria aj naši duchovní otcovia,
naši páni kapláni.
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ským, kamarátskym prístupom, ale ak
ide potom neskôr o rozhodné kroky,
vyhráva rodič. Ak ja dieťa napomeniem
a rodič to skomentuje: „Čo ten farár
(alebo učiteľ) zasa ,vydumuje‘, veď my
sme to pred dvadsiatimi rokmi takto ne-
mali…“, tak neviem, kto kedy toto ešte
napraví. A tak je vlastne o jednu vý-
chovnú autoritu menej a z dieťaťa sa
stáva samorast. Preto apelujem na rodi-
čov: dajte nám priestor, neublížime va-
šim deťom.

V styku s veriacimi ste určite za-
žili rôzne situácie. Oslovilo vás niečo
zvlášť výnimočné? Sklamali ste sa
v niečom?

Úplne na začiatku veľa ľudí zneužilo
predpokladanú „naivitu novokňaza“ a ja
som sa zneužiť dal… Tváril som sa, že
veciam nerozumiem, len aby prišli
a prešli… Prečo nie? Ak toto mala byť
cesta k odpusteniu a novému začiatku,
tak prečo nie? Veď predsa všetko ne-
zodpovedné v nás sa raz dožije pravého
svetla. Teda ak ma niečo zraňovalo, tak
práve neserióznosť. Niečo výnimočné?
Aj táto farnosť má veľa výnimočných
ľudí. Ja osobne som im vďačný za
obohatenie ducha, aj za ochotu povzbu-
diť niekedy unaveného kaplána…

Ako by ste zhodnotili svoje pôso-
benie v Trebišove?

Celkom z Trebišova neodchádzam,
teda možno by som hodnotil predčasne.
Sťahujem sa totiž do Čerhova za kaplá-
na. Chcem osobitným spôsobom na
záver pozdraviť prvopiatkových chorých
a popriať im veľa trpezlivosti a dobroty
srdca. Taktiež chcem pozdraviť nedeľné
večerné spoločenstvo: budete mi chýbať!
Deťom prajem kaplána, ktorý sa bude
trošku viac usmievať… Chcem tiež po-
ďakovať všetkým, ktorí ste pomáhali bu-
dovať Vojčice po stránke materiálnej
i duchovnej. Vojčičanom prajem, aby im
už v zime bolo teplo v kostole a veriacim
zo Zemplínskeho Hradišťa prajem Boží
dom! Vám všetkým ostatným hojnosť da-
rov Ducha Svätého.

„Ľudia sú stvorení pre život v spolo-
čenstve.“ Slová, ktoré pred rokom vy-
slovil „mladší pán kaplán“ mgr. Ma-
rek Forgáč v úvodníku nášho časopisu.

Pán kaplán, aký je váš vzťah
k Trebišovu po roku?

To je to isté, akoby ste sa opýtali, čo
pre mňa znamená niekto, komu som
venoval kus svoj-
ho života. V Trebi-
šove som nikdy
predtým nebol.
Dnes, keď si po-
zerám nejakú ma-
pu, akosi automa-
ticky vždy môj
zrak zablúdi naj-
prv do Trebišova.
Je to dobrý znak.
Zdá sa, že som sa na začiatku nemýlil –
prišiel som k ľuďom, nie k mestu. Ľudia
dokážu vytvoriť hlboké a úprimné vzťa-
hy. Mesto ako také to nevie. Keby som
mal určovať veľkosť mesta podľa toho,
koľko ľudí z neho si nosím v srdci, tak
Trebišov je pre mňa jednoznačne veľko-
mesto. Ja som tu žil naplno. Nikdy som
neuvažoval o tejto farnosti ako o „neja-
kej“ farnosti. Vždy to bola „moja“ far-
nosť. A nakoniec – je to moje prvé pôso-
bisko. A viete, že prvá láska nikdy
nehrdzavie.

Možno si spomeniete na „stojaté
vody“ v súvislosti s aktivitou Trebi-
šovčanov. Podarilo sa vám ich za ten
rok prehĺbiť či rozvíriť?

Neviem, či som ich prehĺbil. To
ukáže čas. V našom povolaní platí, že
ovocie zbierajú iní. Ale vždy, keď sa
niečo deje, vody sa trochu aj rozvíria.
Počul som námietku, že kapláni sú
aktívni kvôli popularite. Vraj sa všetko
ukáže potom, keď kaplána preložia.
Potom sa uvidí, či ľudia chodia do
kostola za kňazom, či za Kristom. Mňa
osobne popularita neláka. Vždy som sa
rád utiahol do svojej izby a v samote
rozmýšľal. To však neznamená, že sa
budem vyhýbať aktivite. Podľa mňa, ak
ľudia idú za kňazom, idú vlastne za
Kristom. Lebo kňaz je druhý Kristus. Je
to naše umenie aj poslanie motivovať ľu-
dí. V tomto zmysle treba stojaté vody
trochu aj rozvíriť.

O vašich aktivitách sa medzi ve-
riacimi vie dosť. Sú to predovšetkým
mládežnícke „stretká“, biblické stret-
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nutia dospelých, turistika, športové
podujatia, farský ples a medzi mla-
dými nezabudnuteľná štefanská zá-
bava. Organizovanie takýchto podu-
jatí stojí veľa námahy. Čo vás pri tom
najviac potešilo, prípadne zarmútilo?

Z toho všetkého som najradšej slúžil
svätú omšu. To je najistejší priestor pre
pohyb kňaza. Vždy mi bola prednejšia
príprava na svätú omšu ako na čokoľvek
iné. Ostatné je len prídavok. Čo ma
najviac potešilo? Keď som cítil, že ľudia
sú vnímaví na moje slovo. Keď sa niekto
prišiel poďakovať za povzbudenie. Keď
som v kostole zbadal
ľudí, o ktorých som
vedel, že do kostola
nechodia. Keď ma
niekto vyhľadal, aby
som ho vyspovedal
a poradil. Keď som
pri spovedaní cítil,
že sa niekomu po
dlhom čase uľavilo
na duši. Keď sme sa
na stretnutiach sr-
dečne porozprávali
aj zasmiali. Keď
vznikali nové pria-
teľstvá… Je toho neúrekom. A čo ma za-
rmútilo? Určite aj to sa stalo, ale akosi
mi nič konkrétne nenapadá. Tak je to
správne. Boh nám raz prezradí, čo bolo
dobré a čo zlé.

Za veľmi krátky čas sa vám po-
darilo ovplyvniť aj charakter nášho
časopisu. Stali ste sa jeho hybnou
silou. Veriaci si veľmi pochvaľujú túto
vynovenú koncepciu. Čo zaželáte a po-
radíte Svetlu kríža?

Ja som za otvorenú hru. Ľuďom treba
ísť v ústrety, ponúknuť čo najviac.
Časopis by mal byť len začiatkom.
Teším sa, že naši farníci si ho obľúbili.
Je to hrdosť farnosti mať svoj vlastný
časopis. Veď týždenne rozdáme skoro až
1300 výtlačkov. Takúto hrdosť si mô-

žeme dopriať. Preto Svetlo kríža nesmie
prestať vychádzať ako týždenník. Viem,
že je to drina. Takže prajem celej re-
dakčnej rade veľa vytrvalosti.

Pred rokom ste sa vyjadrili, že vás
sprevádza pečať vašej rodiny, ktorú
si nesiete vo svojom srdci a že vás
obohacuje opravdivé priateľstvo. Boli
by sme radi, keby sa tieto rady roz-
šírili aj o Trebišovčanov.

Rodina – to je ten správny názov pre
to, čo som tu zažil. Spomeňte si na Je-
žišove slová: „Bol som hladný a dali ste
mi jesť. Bol som smädný a dali ste mi

piť. Bol som poces-
tný a pritúlili ste
ma…“ Myslím, že
tieto slová sa tu
denno-denne napĺ-
ňali. Je to úžasný
pocit vedieť, že sa
máte na koho obrátiť
v núdzi. Ďakujem
vám za priateľstvá.
Také priateľstvá ne-
rozdelí ani vzdiale-
nosť ani čas. Keď sa
raz stretneme pri ne-
beskej bráne a Pán

sveta povie tie známe slová: „Bol som
hladný, smädný, pocestný…“, ja budem
svedčiť, že ste pomohli.

Milí páni kapláni, za všetkých
veriacich snáď ešte jedna otázka. Čo
pri svojom odchode poprajete veria-
cim našej farnosti?

Peter: Sursum corda!
Marek: Buďte dobrí!
Prajeme vám veľa zdravia, síl, Bo-

žieho požehnania, aby vás spre-
vádzalo na všetkých miestach, kde
vás Pán Boh povolá. Za našu farnosť
snáď len uistenie, že zrnká, ktoré ste
sa snažili zasiať, padli do úrodnej
pôdy.

Ďakujeme vám veľmi pekne za roz-
hovor.    – hv a tr –


