
EŽIŠ, KTORÝ TRI ROKY pripra-
voval svojich apoštolov na po-
slanie ohlasovať jeho samého

tomuto svetu, prichádza po svojom
zmŕtvychvstaní k nim. Bolo by na-
mieste očakávať, že jeho učeníci by
sa mali zhostiť úlohy ohlasovať, že
vstal z mŕtvych. Veď k tomu ich vie-
dol celý čas. Ale nevidíme ani u jed-
ného z nich, žeby boli zapálení hor-
livosťou ísť hlásať, že Kristus vstal
z mŕtvych.
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Resp.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Nedeľa 29. apríla 2001
3. veľkonočná nedeľa

L

RVÝ MÁJ JE SPOMIENKOU na
sv. Jozefa Robotníka, človeka a
veľkého svätca, ktorý žil v službe

Božiemu Synovi a svojej neveste, ne-
poškvrnenej Panne Márii.

Stvoriteľ ho vyvolil za ochrancu
a láskavého pestúna Ježiša Krista.
S tichou pokorou a odovzdanosťou
vedie a ochraňuje kroky Božej rodiny.
Pracuje ako tesár a tomuto remeslu
s láskou a trpezlivosťou priúča i svojho
syna. Žije v pokore a v úplnej odovz-
danosti do Božej prozreteľnosti. V jeho
nazaretskej škole určite vyrástli ďalší
dobrí tesári, pokračovatelia jeho veľ-
kého umenia. Sv. Jozef dokázal žiť
v pokore a poslušnosti k Stvoriteľovi,
rešpektoval Jeho vôľu, odmenou mu
bolo to, že časť svojho života mohol
obetovať Božiemu Dieťaťu, byť Jeho
pozemským ochrancom.

Deň, zasvätený sv. Jozefovi, je zá-
roveň aj sviatkom otcov. Tak ako
nám to svojím životom naznačil sv.
Jozef, dobrý otec, a to nielen fyzický,
ale aj duchovný, ktorý miluje sku-
točne podľa Boha, dáva neoceniteľný
poklad svojim deťom. Živí predovšet-
kým láskou, nielen chlebom. Málo-
kedy si uvedomujeme, ako hlboko
otcova láska ovplyvňuje celý náš ži-
vot, naše správanie, ba aj náš vzťah
k Bohu. Sv. Jozef je duchovným
otcom všetkých veriacich. Tým, že sa
stal otcom a ochrancom Ježiša Kris-

Pre otcovskú nežnosť, ktorou si
objímal Božie Dieťa Ježiša, zhliadni
na dedičstvo, ktoré svojou krvou
nadobudol Ježiš Kristus a prispej
nám na pomoc v našich biedach
svojou mocnou podporou.

bližších, ak ju chceme cítiť, nikdy to
nedosiahneme, ak toho druhého bu-
deme nútiť, ak ho budeme výčitkami
dotláčať, ak sa nebudeme vedieť zní-
žiť a prijať ho takého, aký je. Tých
udalostí, ktoré nám Boh dáva denne
na to, aby sme si osvojili tento spô-
sob približovania sa k ľuďom, je ur-
čite veľa.

Prosme si dnes od Ježiša milosť,
aby sme sa tak znižovali k bratom
a sestrám, ako to on robil voči svo-
jim apoštolom a vďaka tomuto zni-
žovaniu sa k nim, aby sme ich všet-
kých získavali nielen pre seba, ale
nadovšetko pre Krista.
 – jg –

Keď prišiel, Peter očakával, že mu
Ježiš začne robiť výčitky, prečo sa
vrátili k rybolovu, ktorý už zane-
chali.

Ježiš nevyčíta. Ale tým si práve
pripútava k sebe Petra, že mu nekla-
die žiadnu výčitku do svedomia.
Ježiš Kristus sa znížil k Petrovi, aby
si ho pripútal k sebe tak, že už sa
mu nestalo ani raz v živote, že by sa
bol vzdialil od neho. Peter nasledo-
val Krista, zomrel pre Krista a zane-
chal po sebe večnú dynastiu Kristo-
vých zástupcov.

Ak si ho Ježiš pritiahol k sebe,
verme tomu, že ak aj my túžime za-
kúsiť ľudskú lásku od svojich naj-

ZÁZRAÈNÝ RYBOLOV

ta, bola mu daná duchovná starost-
livosť nad všetkými tými, ktorí prí-
jmu milosti vykúpenia práve tak, ako
Mária sa stala duchovnou Matkou
všetkých práve kvôli Božskému ma-
terstvu.

Sv. Terézia Avilská, veľká apoš-
tolka pobožnosti k sv. Jozefovi, nám
pripomína: „Zvlášť ľudia modlitby by
ho mali milovať ako otca. Neviem,
ako môže niekto myslieť na Krá-
ľovnú anjelov v čase, keď toľko toho
podstúpila s Dieťaťom Ježišom, bez
toho, aby vzdával vďaky sv. Jozefovi
za to, že nad nimi dozeral tak, ako
dozeral. Ak niekto nemá vodcu na
učenie modlitby, nech si vezme
tohto slávneho svätca za svojho
majstra a nezablúdi.“

Rada sv. Terézie je pre nás zvlášť
cenná preto, lebo to hovorí z vlast-
nej skúsenosti, keď uvažovala o do-
konalej poslušnosti, ktorú Pán Ježiš
preukazoval sv. Jozefovi na zemi,
vyvodila z toho záver, že náš Pán mu
neodmietne žiadnu prosbu.

Modlime sa k sv. Jozefovi, prosme
ho o pokoj a porozumenie v našich
rodinách, o láskavých a starostlivých
otcov, prosme ho o to, aby nám po-
máhal aj v našich materiálnych po-
trebách, ochraňoval nás pred mno-
hými mravnými nebezpečenstvami
a nástrahami dnešného života.

– km –

SV. JOZEF ROBOTNÍK



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. K. Balintová A. Zápotoková K. Kassayová M. Žiaranová M. Andraš

2. M. Ščerbej D. Gajdošová D. Kassay J. Kucharčík A. Andrej

p. A.Chovancová deti M. Sakáčová R. Jurko

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
30. 4.

Sv. Pia V., pp. 6.45
r. Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona

Pánovho. 18.00

Ut
1. 5.

Sv. Jozefa, rb., spomienka 6.45
r. Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho

ducha. 18.00

St
2. 5.

Sv. Atanáza, bs. uč. 6.45
r. Jasaj Bohu celá zem. 18.00

Št
3. 5.

Sv. Filipa a Jakuba, ap. 6.45
r. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. 18.00

Pi
4. 5.

r. Choďte do celého sveta a hlásajte
evanjelium.

6.45 Prvý piatok

18.00 +adorácia, záver: 19.30

So
5. 5.

r. Čím sa odvďačím Pánovi za všetko,
čo mi dal?

6.45
18.00

Ne
6. 5. 4. veľkonočná nedeľa

7.30
9.00

10.30
14.00 pobožnosť

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu, 6. 5., o 14.00 hod. bude pobožnosť.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 6. 5. 2001

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.30 Ústav Ut, Št, So o 11.00

SV. PIUS V., PÁPEŽ (1504–1572)1. Počas týždňa budeme spovedať
pred každou rannou sv. omšou
a v Po, Ut, Št a Pi  od 15.30.
V Zempl. Hradišti spovedáme vo
štvrtok od 18.00;
vo Vojčiciach v stredu od 16.30.

2. V mesiaci máj bude pred každou
večernou sv. omšou Májová po-
božnosť.

3. V nedeľu, 6. 5., o 15.00 v di-
vadelnej sále MsKS Trebišov sa
uskutoční koncert speváckeho
zboru Ambactus.

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

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

5. V týchto dňoch sme nadobudli
pozemok na stavbu nového
kostola na sídlisku sever.

6. Na nedeľu Dobrého pastiera je v
Košickom kňazskom seminári
deň otvorených dverí. Záujemci
možu navštíviť priestory kňaz-
ského seminára.

Vlastným menom Michele Ghislieri.
Narodil sa 17. 1. 1504 v obci Bosco
pri Alexandrii v severnom Taliansku.
Bol najprv pastierikom. Túžil po vz-
delaní. Ako 16-ročný vstúpil k domi-
nikánom. Tu si zamiloval modlitbu
sv. ruženca. S ružencom v ruke – ako
s najsilnejšou zbraňou proti peklu –
riešil s Nepoškvrnenou všetky svoje
osobné, a neskôr i cirkevné a celo-
svetové problémy. Za kňaza bol vy-
svätený roku 1528, dokončil štúdium
teológie a dosiahol titul lektora. 16
rokov vyučoval teológiu, pričom bol
viac ráz aj predstaveným kláštora.

Roku 1542 sa stal nezaujatým a
ohľaduplným členom inkvizície. Roku
1556 sa stal biskupom a o rok ne-
skôr kardinálom. 7. 1. 1556 zvolili
kardináli na podnet kardinála Karola
Boromejského za pápeža Ghislieriho,
ktorý prijal meno Pius V.

V osobe Pia V. nastúpil na Petrov
stolec horlivý kňaz, rehoľník a aské-
ta, ktorý takým ostal aj v hodnosti
najvyššieho pastiera Cirkvi. Jeho pr-
voradým cieľom bolo uviesť do života
reformné dekréty Tridentského kon-
cilu, ktorý sa skončil roku 1563.

Za jeho pontifikátu 7. 10. 1571
kresťanské vojská porazili Turecko
v námornej bitke pri Lepante vzýva-
ním Panny Márie Pomocnice.

Roku 1566 dal vytlačiť Rímsky ka-
techizmus a podporoval jeho pre-
klady do iných rečí. Roku 1568 vydal
breviár a roku 1570 misál. Reforma
Pia V. usmerňovala katolícku liturgiu
po 400 rokov.

30. 4. 1572 už cítil blízku smrť. Vo
veľkej bolesti sa modlil: „Pane,
zväčši moje bolesti, ale aj moju trpez-
livosť!“ Zomrel večer 1. 5. 1572. Pápež
Klement XI. ho roku 1712 vyhlásil za
svätého. Sv. Pius V. sa zaraďuje me-
dzi veľkých reformných pápežov novo-
vekých dejín cirkvi.          – rm –

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

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


