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Nedeľa, 25. marca 2001
4. pôstna nedeľa

Číslo 13 IV. ročník

U

Resp.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Syn v utrpení, ktoré mu bolo na
úžitok, spoznal, že ten, ktorý ho mal
a má aj teraz rád, na neho čaká.

Koľkí si myslíme, že už niečo
držíme vo svojich rukách, že je to už
naše, že si všetko dokážeme sami
vyriešiť a zariadiť, a pritom zabú-
dame na podstatu, že všetko sme
dostali od toho, ktorý nás neko-
nečne miluje. Až keď objavíme Božiu
lásku, až keď zistíme, že ju môžeme
žiť, až vtedy nachádzame zmysel
svojho života.

Prosme dnes Pána Boha o to, aby
sme boli nositeľmi Otcovej lásky,
aby ju cez nás mohli prijímať tí,
ktorí s nami žijú, tak ako ju máme
možnosť denne prijímať my.

– jg –

 PODOBENSTVE O DVOCH
bratoch je stálou hodnotou
otcova láska – láska k obi-
dvom deťom: k sporiada-

nému aj k márnotratnému.
Mladší syn dostáva, čo si žiada,

otec mu dáva, čo chce, a syn si mys-
lí, že získal. Už tým, že niečo žiadal,
že chcel niečo vlastniť z toho, čo
patrilo otcovi, už to, že chcel byť sa-
mostatný, nezávislý od otca, už to
spôsobuje otcovi bolesť a utrpenie.
Keď syn dostáva svoj podiel a od-
chádza z domu, otcova bolesť len
rastie. On si zobral z domu, čo si
myslel, že mu patrí, ale zabudol na
to najcennejšie, čo ostalo doma,
a to bola otcova láska. Zabudol na
to, na čom ten hodnotný, dobrý život
stál.

»Patrilo sa hodovať a
radovať sa, lebo tento tvoj
brat bol mŕtvy a ožil, bol
stratený a našiel sa.«

Otec staršiemu bratovi.

OTCOVSKÉ  SRDCE

» PLESAJ... DCÉRA
JERUZALEMA…

UPROSTRED TEBA
JE PÁN. «

(Sof 3, 14. 17)

vzdaná tomu, ktorý prichádza pre-
bývať v nej a ktorého ona dá svetu.

„Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho,
Ježiš.“ Mária je „požehnaná medzi
ženami“, lebo uverila, že sa Pánovo
slovo splní. Pre svoju vieru stala sa
Matkou veriacich, vďaka ktorej
všetky národy zeme dostávajú toho,
ktorý je Božie požehnanie samo:
Ježiša, požehnaný plod jej života.

„Svätá Mária, Matka Božia, pros
za nás…“ Mária je Božia Matka
i naša Matka, lebo nám dala Ježiša,
svojho Syna. Môžeme je zverovať
všetky svoje starosti a prosby. Prosí
za nás, ako prosila za seba. Keď sa
zverujeme jej modlitbe, odovzdá-
vame sa s ňou do Božej vôle: „Buď
vôľa tvoja.“

„Pros za nás hriešnych teraz
i v hodinu smrti našej.“ Keď žia-
dame Pannu Máriu, aby za nás pro-
sila, uznávame, že sme úbohí hrieš-
nici a obraciame sa na „Matku
milosrdenstva“ na tú, ktorá je svätá.
Zverujeme sa jej „teraz“ a už odteraz
jej zverujeme „hodinu našej smrti“.
Nech je pri nej prítomná, ako bola
prítomná pri smrti svojho Syna na
kríži. – jg –

ÁRIA JE POVOLANÁ počať
toho, v ktorom bude te-
lesne prebývať „celá plnosť
božstva“ (Kol 2, 9). Aby

Mária mohla byť matkou Spasiteľa,
„bola od Boha obdarovaná darmi
hodnými takej veľkej úlohy“. Anjel
Gabriel ju vo chvíli zvestovania po-
zdravuje ako plnú milosti a hovorí,
že jeho vlastné meno bude Ježiš.

Mária odpovedala s poslušnosťou
viery: „Hľa, služobnica Pána, nech
sa mi stane podľa tvojho slova“
(Lk 1, 37 – 38). A tak, keď Mária dala
svoj súhlas Božiemu slovu, stala sa
Ježišovou matkou a nezdržiavaná
nijakým hriechom prijala celým srd-
com spasiteľnú Božiu vôľu.

Modlitba „Zdravas’, Mária“ sa
začína pozdravom anjela Gabriela.
Sám Boh prostredníctvom svojho
anjela pozdravuje Máriu.

„Milosti plná, Pán s tebou.“
Mária je plná milosti, pretože Pán je
s ňou. „Plná milosti“ je celkom odo-



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. R. Kolodiová M. Princíková P. Lörinc P. Urban M. Borová

2. M. Čierna M. Ruttkayová K. Kassayová M. Žiaranová P. Berta

p. M. Ščerbej deti D. Kassay J.Juhaščíková

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
26. 3.

Zvestovanie Pána 6.30
slávnosť 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

r. Hľa, pichádza Pán plniť Božiu vôľu. 17.00 + príprava birmovanci

Ut
27. 3.

r. S nami je Pán zástupov, naším
útočisťom je Pán, náš Boh.

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

17.00 + príprava birmovanci

St
28. 3.

r. Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a veľmi láskavý.

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

17.00 + príprava birmovanci

Št
29. 3. r. Odpusť, Pane, vinu svojmu ľudu.

6.45
11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
30. 3.

6.45

r. Pane, buď pri tých, čo majú srdce
skrúšené.

11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
31. 3. r. Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam.

6.40 9.00 príprava birmovanci

18.00

Ne
1. 4. 5. 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 18.00 10.30

Krížové cesty vo Vojčiciach budú v piatok, 30. 3., o 17.30 a  v nedeľu, 1. 4.,
o 14.00 hod.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 1. 4. 2001

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

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

1. Vo štvrtok, 29. 3., budú kňazské
rekolekcie dekanátu. Svätá
omša o 11.30 hod. bude za účasti
otca arcibiskupa.

2. 21. apríla 2001 sa na zimnom
štadióne v Humennom uskutoční
Arcidiecézne stretnutie mlá-
deže s octom arcibiskupom.
Minimálny vek účastníka je 15
rokov. Je nutné prihlásiť sa do
3. apríla u p. kaplána Michala.

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.
Vo Vojčiciach:
v 6. veľkonočnú nedeľu, 20.5.2001.

4. Deti, ktoré pôjdu k prvému sv.
prijímaniu a boli pokrstené
v iných farnostiach ako v  Trebi-
šove, nech donesú svedectvo
o krste z tej farnosti, kde boli
pokrstené.

5. Číslo bankového účtu pre príspev-
ky na výstavbu pódia v kostole je:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

ARODIL SA NEĎALEKO ne-
meckého mesta Wormsu v 7.
storočí. Vstúpil k benediktí-

nom a neskôr sa stal biskupom.
Okolo roku 700 založil kláštor sv.
Petra v Salzburgu. Bol to prvý kláš-
tor na území dnešného Rakúska.
Založil aj kláštor benediktíniek.

Bavorský vojvodca Theodor, po-
han, hľadal vynikajúceho muža,
muža Božieho, ktorý by povzniesol
jeho krajinu nábožensky i kultúrne.
Našiel ho v Rupertovi. Požiadal ho
o misionársku činnosť v Bavorsku.
Rupert vyzbrojený silou Ducha Svä-
tého a misionárskym krížom vkročil
na ešte zväčša pohanské územie.

Evanjelizáciou lásky začal brat
Rupert najprv od panovníka, jeho
dvora, dvorov šľachticov; potom si
získal poddaný ľud. Bola to úmorná
práca. Pracoval ako Boží robotník.
Aby sa dostal k dušiam, klčoval lesy,
zavádzal spoje, budoval cesty. Ľud
pracoval, on bol s ním nielen ako
apoštol, kazateľ, ale aj ako spolupra-
covník. Tak staval chrámy, kláštory.
Kde bujnela divočina, tam menil tvár-
nosť zeme. Zakladal osady, mestá.

Na troskách pohanského Juváva,
kde bol umučený sv. Maxim založil
nové arcibiskupstvo a nové mesto
nazývané aj Petrovo, premenované
na Soľnohrad – Salzburg. Tu sa dví-
hajú veže kostolov, kláštorov, tu pri-
vádza kňazov, založí seminár, zriadi
kláštor rehoľníc pre ženskú mládež.

Pomáha chudobným tým, že otvorí
bane na ťažbu soli. Celé Soľnohrad-
sko si ho ctí ako priekopníka prie-
myslu, chlebodarcu. Vedľa misionár-
skeho kríža mu vďačný ľud dáva do
rúk soľničku. Výstižný symbol.

Misionársky kríž zmiernil hlad po
Bohu; soľnička po chlebe. Zomrel
27. marca 718.         – rm –

27. MAREC – SV. RUPERT, OPÁT
A BISKUP (7. STOR.)

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


