
KORO DVETISÍC rokov po Je-
žišovom vzkriesení musí kres-
ťan strpieť určité otázky: Sú

odvtedy ľudia lepší? Badať aspoň
u kresťanov niečo zo sily vzkriese-
nia, nového stvorenia, stal sa svet,
svet kresťanov, aspoň ľudskejším? A
potom, vyplatilo sa to plytvanie: vte-
lenie, kríž, vzkriesenie z mŕtvych?

V evanjeliu počúvame opäť slovo
„nový“: nové prikázanie. Budúcnosť
sa tak prenáša do prítomnosti. Nové
stvorenie sa nestavia iba pred náš
zrak, ono sa má uskutočniť. V prvom
rade je tu v Kristovi, Synovi, pros-
tredníctvom ktorého sa Božia láska
stala viditeľnou a hmatateľnou. My,
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Číslo 20 IV. ročník

U

Resp.: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.

Nedeľa 13. mája 2001
5. veľkonočná nedeľa

jeho učeníci, máme robiť to, čo robil
on: Milovať láskou, ktorá pochádza
od Boha. Keby sme to robili, svet by
bol inakší, „nové stvorenie“ by mu-
selo byť viditeľné. „Podľa toho spoz-
najú, že ste moji učeníci, ak sa bu-
dete navzájom milovať“ (Jn 13, 35).
To je prikázanie. Plniť ho máme podľa
Ježišovho vzoru.

Mnohí z našich súčasníkov hovo-
ria už o pokresťanskej ére, ktorá
nastupuje. Toto je omyl. Žijeme ešte
hlboko v predkresťanskej ére, v sta-
rom, studenom svete. Ešte sa len
musíme pričiniť o nového človeka
a nové prikázanie, ešte nie sme tak
ďaleko. Už je však načase. – jg –

»Čo je láska, poznali sme z toho,
že Ježiš položil za nás svoj život.
A my sme povinní dávať život za
bratov.«

(1 Jn 3, 16)

MILUJME SA NAVZÁJOM!

13.MÁJ je v kalendári
vyznačený ako Deň
matiek. Ale kresťania

vedia, že 13. mája 1917 (nedeľa pred
Nanebovstúpením) sa zjavila Matka
Božia vo Fatime.

Traja pastierikovia z Aljustrelu
(Lucia, František a Hyacinta) pásli
svoje stáda na malej výšine, ne-
ďaleko obce Fatima v Portugalsku.
Panna Mária sa od 13. mája do 13.
októbra 1917 zjavila týmto vyvo-
leným deťom šesť ráz, aby orodovala
za spásu hriešnikov. Posolstvo Milej
Panej z Fatimy obletelo celý svet.
Prišla oznámiť rozhodujúce obdobie
dejín spásy, v ktorom vrcholí boj
proti Bohu a tento sa skončí defini-
tívnym Božím víťazstvom. Zjavila
nám aj to, že ona bude tá, ktorá nás
k tomu víťazstvu privedie, a preto to
bude triumf jej Nepoškvrneného
Srdca. Žiada pobožnosť prvých sobôt
v mesiaci a päť požiadaviek: sv. spo-
veď, sv. prijímanie, modlitba sv.
ruženca, rozjímanie o jeho tajomst-
vách a úmysel odčiniť urážky spôso-
bené jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Z jej milosrdenstva vzišli mnohé
zázraky a vytryskli hojné prúdy ľud-
ského šťastia.

„V jej rukách osud Cirkvi leží,
národa, ľudstva celého.
Stráž hlavnú drží na pobreží
tlkotom srdca vrelého.“

S. Veigl: Matka

NEPOŠKVRNENÉ SRDCE MÁRIE, SI SVETLOM
A CESTOU NÁM NA ZEMI

Naše farské spoločenstvo sv. ru-
ženca prispelo skromným príspev-
kom Rodine Nepoškvrnenej.

Nech je ďakovný list, ktorý naša
farnosť dostala, výzvou a povzbu-
dením k šíreniu fatimského posol-
stva, aby sa v našej farnosti naplno

obnovil duchovný život a naša úcta
k Panne Márii – Nebeskej Matke nás
všetkých.

– hv –



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.00 9.00 11.00 18.00 Vojčice
1. R. Kolodiová B. Šimková M. Sakáčová J. Kucharčík M. Jenčíková

2. M. Ščerbej M. Ruttkayová K. Kassayová M. Žiaranová J.Juhaščíková

p. deti D. Kassay H. Andrejová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
14. 5.

Sv. Mateja, ap. 6.45
r. Pán si ma vybral spomedzi chudobných. 18.00

Ut
15. 5. r. Velebíme ťa, Pane, pre tvoju slávu.

6.45
18.00

St
16. 5.

Sv. Jána Nepomuckého, kň.mč. 6.45
r. S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 18.00

Št
17. 5.

r. Zvestujte všetkým národom zázraky
Pánove.

6.45
18.00

Pi
18. 5.

Sv. Jána I., pp. mč. 6.45
r. Budem ťa, Pane, velebiť medzi národmi. 18.00

So
19. 5. r. Boh je náš Pán a my sme jeho ľud.

6.40
18.00

Ne
20. 5. 6. veľkonočná nedeľa

7.00
9.00 prvé sv. prijímanie

11.00
15.00 vešpery

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 20. 5. pri sv. omši o 9.00 bude prvé sv. prijímanie
a o 14.00 hod. budú vešpery.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 20. 5. 2001

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

20. MÁJ – SV. BERNARDÍN
SIENSKÝ, KŇAZ, VYZNAVAČ (1380
- 1444)

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. Sviatosť pokánia pre rodičov,
súrodencov a príbuzných prvopri-
jímajúcich detí budeme vyslu-
hovať cez týždeň pred sv. omšami.
Sviatosť pokánia pre prvoprijíma-
júce deti bude v sobotu 19. 5. od
9.00 hod.

2. V mesiaci máj je pred každou ve-
černou sv. omšou Májová pobož-
nosť.

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

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 5. 5. si sviatosť
manželstva vyslúžili Vladimír
Eštu a Katarína Kollárová,
Peter Horňak a Eva Sirmajová. Na
spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.

ATRÍ MEDZI VEĽKÉ osobnosti
františkánskej rehole. Bol naj-
známejším kazateľom svojho ob-

dobia, učiteľom kresťanského života
a obľúbeným ľudovým misionárom.

Narodil sa 8. 9. 1380 v Massa Ma-
ritima pri Siene v stredosevernom
Taliansku. V šiestich rokoch úplne
osirel. Chlapca odvtedy vychovávali
otcovi príbuzní v Siene. Tu študoval
literatúru, právo, Sväté písmo a teo-
lógiu. Rád sa modlil ruženec. Ako
mladík vstúpil do náboženského brat-
stva Panny Márie. Členovia bratstva
ošetrovali chorých i v čase moru, až
aj sám ochorel. No vyzdravel. V roku
1402 vstúpil do františkánskej rehole
v Siene. Mal 22 rokov. Vzorný rehoľ-
ník postavil svoj život na žulovom zá-
klade, na pokore. Roku 1404 bol
vysvätený za kňaza. Po dôkladnej prí-
prave začal Bernardín roku 1417 ka-
zateľskú a misionársku činnosť
v strednom a severnom Taliansku.
Mal veľké úspechy. Na otvorenom
priestranstve dosahoval počet jeho
poslucháčov až 30 000. Jednou
z hlavných úloh jeho apoštolátu bolo
odstraňovanie nenávisti a zmierova-
nie nepriateľov. Tomuto cieľu slúžilo
najmä šírenie úcty k Ježišovmu me-
nu. Od neho pochádza znak s písme-
nami IHS – Ježiš hriešnikov Spasiteľ.

Od roku 1430 sa Bernardín veno-
val písaniu teologických traktátov. V
kláštore Monteripido pri Perugii zalo-
žil teologickú školu, kde i sám vyu-
čoval. V Siene vybudoval vyššie teo-
logické učilište pre rehoľných profe-
sorov teológie. Zomrel v obci San
Silvestro vo františkánskom kláštore
pri L’Aquile 20. 5. 1444. Pápež Miku-
láš V. vyhlásil Bernardína za svätého
už 6 rokov po jeho smrti, na Turíce
roku 1450.         – rm –

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


