
E ČAS PÔSTU. Hovoríme o od-
riekaní, o pokore, o modlitbe,
o pokání. Kategorizujeme sa
do skupín na dobrých a zlých.

Či sa nám to páči alebo nie, ne-
môžeme sa zo spoločenstva ľudí
utiahnuť cez celé pôst-
ne obdobie na púšť, ale
musíme žiť v tejto spo-
ločnosti.

Denne sa stretávame
s ľuďmi, ktorí sa len
málo alebo vôbec netrá-
pia rozlišovaním medzi
dobrom a zlom, klamst-
vom a pravdou. Necítia
výčitky svedomia. Aj keď
konajú zle, správajú sa
ako naši dobrodinci. Aby
odpútali pozornosť od
seba, hľadajú nepria-
teľov, hľadajú „tých
zlých“. Skrývajú sa za ochranu
iných, ale najviac ochraňujú seba.
Morálka ich netrápi, prvoradé sú
materiálne a ekonomické problémy.
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Nedeľa, 18. marca 2001
3. pôstna nedeľa

Číslo 12 IV. ročník

U

Resp.: Milostivý a milosrdný je Pán.

EŽIŠ UPOZORNIL SVOJICH
poslucháčov na potrebu a na-
liehavosť obrátenia. Jeho
posolstvo znie: Obrátenie je

potrebné a je možné. Ľudia vnímajú
rôzne ťažké situácie a katastrofy
v živote ako Boží trest. Vnímajú ich
ako Božie napomenutie a vedia, že
sú dôsledkom hriechu človeka. Ľu-
dia však majú vždy nádej, Boh ich
neustále vyzýva zmeniť svoj život.
Všetci sme povolaní konať pokánie.
Aby človek mohol urobiť krok k Bo-
hu, aby ho mohol urobiť víťazne pre
svoje dobro, ale aj pre dobro iných,
musí nutne na seba prijať úlohu ro-
biť pokánie. A pokánie nie je len
vyznanie hriechu, pokánie je rozhod-
nutie začať žiť novým životom.

Ľudia, ktorí si chránia svoje čisté
a bezúhonné svedomie, za nič na
svete by ho nevymenili za zvráte-
nosť, ktorá by im bola ponúknutá.
Za nič na svete by nevymenili

VÝZVA K POKÁNIU duchovné bohatstvo za bahno, ako-
koľvek príťažlivé pre človeka.

Koľkí ľudia sa skrývajú pred Bo-
hom zo strachu, koľkí sa boja mies-
ta, kde sa vyznáva hriech, ale pritom
sa navonok tvária ako najväčší silá-
ci. Ak si urobíme silné rozhodnutie
začať žiť nanovo, vždy môžeme rátať
s Božou silou, s Božou pomocou,
ktorá zaháňa všetok strach, a náš
život bude naozaj nový.

Prosme dnes Ježiša Krista, keď
nás vyzýva robiť pokánie, aby sme ho
vládali urobiť v týchto dvoch krokoch:
že zaženieme strach pred vyznaním
hriechov a že zaženieme strach, ktorý
nám bráni premeniť sa. – jg –

»Ak sa nebudete kajať,
všetci zahyniete.«

Čo tam duša, dôležitý je imidž! Na
kraj padá strach. Strach, aby sme ne-
zaostali za inými. Strach o prežitie.

Prorok Jeremiáš už dávno tlmočil
svojmu ľudu Boží hlas, keď hovoril:
„Pán hovorí: Kráčajte vždy po ceste, po
ktorej som vám prikázal ísť, aby vám
bolo dobre. Ale nepočúvali a nenaplnili
si ucho, lež odišli za svojimi chúťkami
a v zatvrdilosti svojho zvrhlého srdca
sa k nim obrátil chrbtom, nie tvárou“
(Jer 7, 23).

Často sú dnes bezradní tí, kto-
rých mierou konania je vnútorný
hlas a svedomie, ktorí majú úctu
k životu, k človeku, k Bohu. Ale kto
v živote nezažil krehkosť lásky,
bázne a úcty, ten nie je schopný
správne konať, vidieť.

Antoine de Saint-Exupéry v knihe
Malý princ hovorí: „Dobre vidíme iba
srdcom. To hlavné je očiam nevidi-
teľné.“

Postime sa preto z poslušnosti
a z úcty k Bohu, z lásky k Ježišovi,

ktorý za nás trpel.
Modlime sa, aby sme
porozumeli pôstu, aby
sme porozumeli tomu,
čo znamená niesť Kris-
tov kríž. Modlime sa
teda za všetkých ľudí,
„dobrých i zlých“, aj za
našich politikov a štát-
nikov, aby sme mohli
viesť pokojný život v zbož-
nosti a dôstojnosti.

„Veď naša vlasť je
v nebi. Odtiaľ očakávame
aj Spasiteľa Pána Ježiša
Krista. On mocou, ktorou

si môže podmaniť všetko, pretvorí naše
úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho
oslávenému telu“ (Flp 3, 20 – 21).

– hv –

»Bratia, spoločne ma napodob-
ňujte a všímajte si tých, čo žijú
podľa vzoru, aký máte v nás!
Lebo mnohí, o ktorých som vám
často hovoril a teraz aj s plačom
hovorím, žijú ako nepriatelia
Kristovho kríža. Ich koniec je
záhuba, ich bohom je brucho
a hanba je slávou tých, čo zmýš-
ľajú pozemsky.«

(Flp 3, 17 – 19)

DOBRÍ A ZLÍ
K R E S T¡ A N I A



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. A.Chovancová D. Gajdošová M. Sakáčová M. Švagrovská A. Andrej

2. Ľ. Bajus J. Hudáček N. Tomková J. Kucharčík R. Jurko

p. J. Galgan deti J. Karniš J. Bálint

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
19. 3.

Sv. Jozefa, ženícha bl. Panny
Márie

6.45 slávnosť

11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

r. Jeho rod bude trvať naveky. 17.00 + príprava birmovanci

Ut
20. 3.

r. Rozspomeň sa, Pane, na svoje
zľutovanie.

6.45
11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

St
21. 3.

r. Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj,
Sion, svojho Boha.

6.45
11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Št
22. 3.

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

6.45
11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
23. 3.

Sv. Turibia de Mongrovejo, bs. 6.45

r. Pane, ty máš slová večného života.

11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
24. 3.

r. Bože, ty máš zaľubu v srdci
úprimnom.

6.40 9.00 príprava birmovanci

18.00

Ne
25. 3. 4. pôstna nedeľa

7.30
9.00

10.30
15.00 krížová cesta

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

Krížové cesty vo Vojčiciach budú v piatok, 23. 3., o 17.30 a  v nedeľu,
25. 3., o 14.00 hod.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 25. 3. 2001

Nemocnica Po, St, Pi, Ne o 16.00 Ústav Ut, Št, So o 11.00

21. MAREC – SV. MIKULÁŠ DE
FLÜE, PUSTOVNÍK (1417–1487)

Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
 popoludní Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30
V prvopiatkovom týždni popoludňajšia

služba v kancelárii nie je!

Krstná náuka   piatok o 16.00

Sobášna náuka sobota o 9.00

MIKULÁŠ de Flüe,
nazývaný aj Bru-
der Klaus – Brat
Mikuláš, sa na-
rodil roku 1417
v osade Flüe pri
meste Sachselne

vo Švajčiarsku. Bol vzdelaný a bo-
hatý. Oženil sa s Dorotou Wyss,
ktorá tiež zomrela v chýre svätosti.
Mali desať detí.

Do svojich 22 rokov pracoval na
farme svojho otca ako roľník. Potom
bojoval v občianskej vojne a vo vojne
proti Rakúsku. Neskôr zastával aj
úrady poradcu a sudcu. Mikulášovou
dušou lomcoval však zvláštny nepo-
koj. Zmocňoval sa ho silne sám Boh.
Manželka Dorota sa divila, že man-
žel v noci celé hodiny prekľačí na
modlitbách.

Roku 1467, vo veku 50 rokov, s do-
volením manželky zanecháva svoj
dom a nikdy sa viac do neho nevráti.
Odišiel bosý, s ružencom – zbraňou
Matky Božej v ruke. Našiel si
pustovňu vedľa kaplnky, kde sa
konala najsvätejšia Obeta. Mikuláš,
chudobný, zahľadel sa do Sank-
tissima, Eucharistie, a začal život
ako adorátor, ako pustovník s cha-
rizmou proroka. Devätnásť rokov žije
iba zo svätého prijímania. No aj ako
pustovník účinne ovplyvňuje poli-
tický a sociálny život svojej vlasti.
Dovolí si vstúpiť do mestskej rady
a tu zasahuje ako zmieriteľ rozdvo-
jených sŕdc a miest.

Vždy má otvorené srdce i dvere
pre hocikoho a hocikedy. Milý ús-
mev, podanie ruky, vždy úprimné:
„Vitajte v mene Pánovom!“ Zomiera
21. marca 1487. Je jednou z najzná-
mejších osobností vo švajčiarskej
histórii, uctievajú ho rovnako kato-
líci ako aj protestanti.            – rm –

1. Diakon Michal Paľovčík, syn †Mi-
chala a Márie, rod. Bančanskej,
narodený 7. 1. 1976 v Trebišove,
patriaci do našej farnosti, chce
prijať kňazské svätenie. Kto by
vedel o nejakej cirkevnoprávnej
prekážke, nech to v priebehu bu-
dúceho týždňa zahlási na farskom
úrade.

2. V nedeľu, 25. 3., bude zbierka
na výstavbu pódia v kostole. Pris-
pievateľom na bankový účet Pán
Boh zaplať!

3. Prvé sv. prijímanie v našej
farnosti bude:
v 5. veľkonočnú nedeľu, 13.5.2001

– ZŠ Sever a ZŠ Gorkého;
v 6. veľkonočnú nedeľu, 20.5.2001

– ZŠ Štefánikova;
v 7. veľkonočnú nedeľu, 27.5.2001

– ZŠ Komenského I. a II.
4. Číslo bankového účtu pre príspev-

ky na výstavbu pódia v kostole je:
VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu, 11. 3., sviatosť
krstu prijala Lenka Kund-
rátová. Vítame ju v našom

spoločenstve. Nech je rodičom na
radosť a svetu na osoh.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


