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Resp.: Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať.

L

vládzeme modliť…“ A napriek tomu
dokážeme presedieť hodiny pri tele-
vízii.

Modlitba je vzťah, hlboký vnútorný
vzťah stvorenia k svojmu Stvorite-
ľovi. Modliť sa znamená myslieť na
Boha s láskou. Modliť sa znamená
spočinúť v Božej láske. To je vzťah
dvoch bytostí, ktorý sa prežíva ako
dialóg. Modlitba je viac než len pred-
kladať Pánu Bohu to, na čo už ne-
máme sily. Ak je modlitba vzťah lás-

ky, tak vzťah lásky sa
prežíva nielen žiadaním, ale
aj opätovaním. Opätovaním
ochoty milovať a plniť Božiu
vôľu. Ježiš nás dnes pozýva,
aby sme si uvedomili, že
modlitba je spočinutie v
Božích rukách, ktoré si
denne znova môžeme

uvedomiť, denne prežívať a denne z
neho žiť. Pane, denne nám dávaj
chlieb, ktorý potrebujeme. Dávaj ho
všetkým ľuďom, čo hladujú. A sýtym
daj denne pocítiť hlad, hlad po
tvojom slove.

Pane, nauč nás modliť sa! Pane,
nauč nás objaviť hodnotu modlitby!

– jg –

EŽIŠ DÁVA učeníkom Otčenáš
ako základnú formu a smernicu
každej modlitby. Kto môže vy-

sloviť túto modlitbu s úprimným srd-
com, začína byť Ježišovým
učeníkom. Môžu to byť slová
tiché, pokorné a bojazlivé.
Môžu vystupovať z radost-
ného srdca do Božieho neba
ako strieborné holubice, alebo
môžu byť ako nečujný a tichý
prúd trpkých sĺz. Len nech
vychádzajú zo srdca.

Keby sme my dnes predložili
Ježišovi požiadavku: „Pane, nauč nás
modliť sa, veď vieš, aké máme prob-
lémy s modlitbou. Ty dobre poznáš
čas našej modlitby, ty dobre vieš, že
nie vždy sme spokojní s našou mod-
litbou. Niekedy sme nesústredení,
roztržití, nemáme čas, sme príliš
unavení, niekedy až tak, že sa ne-

Skutočnosť, že sa Ježiš modlí,
a spôsob, ako to robí, dáva
podnet k prosbe:

»P»P»P»P»PANE, NAUÈ NÁSANE, NAUÈ NÁSANE, NAUÈ NÁSANE, NAUÈ NÁSANE, NAUÈ NÁS
MODLIMODLIMODLIMODLIMODLITTTTT¡¡¡¡¡ SA!«  SA!«  SA!«  SA!«  SA!«  (LK 11, 1)

Počiatky vzniku našej kapely
siahajú niekde do roku 1997, keď
sme sa  vzájomne objavili pri štúdiu
na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána
Krstiteľa v Trebišove.

Všetko sa začalo tak nevinne.
Počas prestávok sme si mnohokrát
vzali gitaru, sadli si na schodište a
len tak spievali o Bohu, o šťastí a
radosti... Jednoduché a predsa oča-
rujúce songy priťahovali  mnohých
mladých utrápených študentov a
potešovali ich. Rokmi sa počet čle-
nov postupne vykryštalizoval. Z pô-
vodných dvanástich členov zostalo
len osem. Začiatky účinkovania sa
snúbili so skromnosťou. Začali sme
spievať na li-
turgiách a
š k o l s k ý c h
a k c i á c h .
 Avšak sna-
hou a vytrva-
losťou sa ča-
som dostavili
i prvé vynika-
júce výsledky.

 Získaním
prvenstva na
dvoch kato-
líckych spe-
váckych sú-
ťažiach FEST 1999 a FEST 2000, sme
obdržali  aj prvé ponuky  a pozvánky
na rôzne kultúrne a cirkevné podu-
jatia.

Svojimi darmi sme sa snažili
potešiť aj tých posledných- starých,
chorých a opustených. Viackrát sme

navštívili domov dôchodcov, Onkolo-
gické oddelenie, telesne a mentálne
postihnuté deti, či deťúrence det-
ského oddelenia v Trebišove.

A práve tu sme zistili, že to je tá
práca , čo nás napĺňa- robiť ľudí
šťastnými. Chceme žiť a spievať tak,
aby aj ten najväčší ateista pri
pohľade na nás povedal: Neexistuje,
že Boh neexistuje. V roku 2000 nám
bolo  prostredníctvom štábu Sloven-
skej televízie po prvýkrát umožnené
objaviť sa aj na obrazovkách Sloven-
skej televízie.  To bola úžasná evanje-
lizácia!

A prečo práve Chaldea? Chaldej-
ský Ur bolo miesto, kde Boh povolal

A b r a h á m a
slovami:

„Odíď zo
svojej kraji-
ny, od svojho
príbuzenstva
a zo svojho
o t covského
domu  do kra-
jiny, ktorú ti
ukážem.”(Gn
12,1).

Pre Abra-
háma nebolo
ľahké opustiť

starý domov a ísť do nového, neis-
tého. Boh od neho chcel, aby zane-
chal starý život a začal žiť nový. A či
to isté nechce Boh aj od nás?

Pane,  ďakujeme Ti za tento krás-
ny dar.

– Magda & Rišo –

Dňa 5. augusta 2001  sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove o
15.00 hod  uskutoční  koncert gospelovej skupiny Chaldea. Výťažok z
tohto kocertu poputuje na konto Charitného domu vo Vojčiciach, za

účelom aspoň minimálneho pokrytia nákladov na dostavbu.

C H A L D E A



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. Ľ. Bajus T. Ruttkayová P. Lörinc M. Švagrovská V. Rokyta

2. K. Balintová H. Magurová D. Kassay B. Dinisová H. Andrejová

p. J. Galgan J. Hudáček K. Kassayová M. Jenčíková

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
30. 7.

Sv. Petra Chryzológa, bs. uč. 6.45

r. Odpusť, Pane, vinu svojmu ľudu.
11.30
18.00

Ut
31. 7.

Sv. Ignáca z Loyoly, kň. 6.45

r. Milostivý a milosrdný je Pán.
11.30
18.00

St
1. 8.

Sv. Alfonza Márie de’ Liguori,
bs. uč.

6.45
11.30

r. Len ty si svätý, Pane Bože náš. 18.00

Št
2. 8.

Sv. Euzébia Vercellského, bs. 6.45
Sv. Petra Juliána Eymard, kň. 11.30

r. Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov. 18.00

Pi
3. 8.

6.45 Prvý piatok

r. Plesajme Bohu, nášmu pomocníkovi. 11.30
18.00 +adorácia - záver o 20.00

So
4. 8.

Sv. Jána Márie Vianneyho, kň. 6.40 Fatimská sobota

r. Velebte Pána, všetky národy. 18.00

Ne
5. 8. 18. nedeľa v cezročnom období

7.30
9.00

10.30
14.00 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

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 5. 8. 2001

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00 a So o 16.30 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. Počas týždňa budeme spovedať
pred každou rannou sv. omšou,
dopoludnuia od 10. 00 a popolud-
ní takto: v  Ut, Št a Pi od 15.00;
v Zempl. Hradišti spovedáme vo
štvrtok od 17.00;
vo Vojčiciach v stredu od 15.00.

2. Prosíme darcov o príspevok na do-
platenie nákladov na rekonštruk-
ciu pódia v kostole. Číslo banko-
vého účtu pre tieto príspevky je:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

3. 2. augusta je možné získať
odpustky vo všetkých farských
kostoloch za týchto podmienok.
- nábožná návšteva kostola

spojená s modlitbou Otče náš
a Verím v Boha

- sv. prijímanie a modlitba na
úmysel sv. Otca (Otče náš,
Zdravas, Sláva Otcu)

SV. PETER JULIÁN EYMARD,
KŇAZ (1811 – 1868)
Narodil sa 4. 2. 1811 v La Mure v
biskupstve Grenoble vo Francúzsku.
V r. 1823 bol Peter na prvom sv. pri-
jímaní a vtedy sľúbil Pánu Ježišovi,
že sa stane kňazom. Otec nesúhla-
sil a dal ho vyučiť za prešovača ole-
ja. Sám sa začal učiť latinčinu zo
starej čítanky. Napokon otec povolil,
a tak mohol Peter v júni 1829 vstú-
piť do noviciátu oblátov Nepoškvrne-
ného počatia. Tam ťažko ochorel.
Rozhodol sa vstúpiť do kňazského
seminára v Grenobli. Dňa 20. 7.
1834 ho vysvätili za kňaza a v ok-
tóbri sa stal kaplánom v Chatte.
Počiatky jeho kňazskej činnosti boli
veľmi úspešné. Medzitým začal poci-
ťovať samotu kňazskej služby a hľa-
dal nejakú inú náplň činnosti.

Odišiel do kláštora maristov do
Lyonu a tam začal svoj noviciát, no
nedokončil ho. Vymenovali ho za
špirituála kolégia v Belley. Osvedčil
sa tam ako schopný vychovávateľ.
Pre výnimočné vlastnosti sa stal
najvýznamnejšou osobnosťou kon-
gregácie. V r. 1844 ho vymenovali za
provinciála a v r. 1846 za generál-
neho vizitátora. Okrem toho v sep-
tembri 1845 prevzal vedenie tretieho
rádu Panny Márie.

Dňa 2. 2. 1851 pocítil vnuknutie,
aby založil rehoľnú kongregáciu,
ktorá by bola zasvätená uctievaniu
najsvätejšej Oltárnej sviatosti. Svoj
plán mohol konečne uskutočniť 13.
5. 1856. Začiatky boli ťažké. Dňa 6.
7. 1865 zvolili Petra na doživotie za
predstaveného kongregácie. Zriadil
veľký kláštor v Bruseli.

Peter miloval čistotu a chudobu.
Veľa kázal o Oltárnej sviatosti a o zá-
sadách nadprirodzeného života. Bol
apoštolom častého svätého prijíma-
nia. Jeho program bol: „Ježiš je tam,
teda všetci k nemu.“        – rm –

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu 22. 7. sviatosť
krstu prijala Paulína Dandá-
šová. Vítame ju v našom

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

V sobotu, 21. 7., si sviatosť man-
želstva vyslúžili Róbert Čabák a
Marcela Veľková a Michal Ondruš a
Jarmila Šurmaneková. Na
spoločnej ceste životom im
prajeme veľa Božieho pože-
hnania.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


