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Číslo 9 V. ročník

Nedeľa 24. februára 2002
2. nedeľa v pôstnom období

Resp.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,
ako dúfame v teba.

UL

A KRISTOVI SA
zreteľne uká-
zalo, čo Boh

chce od človeka, čo
mu chce dať a akým
ho chce mať. V Sy-
novi sa nám Boh zja-
vil, bolo ho vidieť
i počuť. Teraz chce,
aby ho všetci mohli
vidieť a dotknúť sa
ho prostredníctvom
ľudí, čo sa prizná-
vajú ku Kristovi.

Na vrchu preme-
nenia nežiarila iba
Ježišova tvár, celé
jeho telo bolo pre-
žiarené prítomnos-
ťou Boha, ktorá bola
naznačená aj jasným
oblakom… Hlas z ob-
laku potvrdzuje Pet-
rovo vyznanie a vy-
žaduje: Počúvajte ho. Počúvať zna-
mená veriť a poslúchať.

Boh povoláva každého človeka, po-
voláva ho k tomu svetlu, ktoré sa
zjavuje v Kristovi: Človek sa musí
premeniť mocou jeho milosti, aby

nebudoval svoju
vlasť na zemi, lebo
všetky zväzky na ze-
mi sú len dočasné,
lež aby hľadal sku-
točnú nesmrteľnosť,
aby hľadal trvalé
hodnoty v nekoneč-
nom Bohu, ktorého
treba milovať nado-
všetko…

Boh pozval k pl-
nosti života aj mňa
a prisľúbil, že ma
oblečie do nesmrteľ-
nosti. Ak ho budem
nasledovať tak ochot-
ne ako Abrahám,
Boh ma premení na
svetlo Božích detí.

Cirkev nás vyzýva,
aby sme v pôstnom
období „ochotnejšie
počúvali Božie slovo

a viac sa venovali modlitbe“. Po-
slúchnuť túto výzvu je nielen múd-
re, ale tiež užitočné. Božie slovo živí
našu vieru a má byť sprievodcom na
našej celej životnej ceste.

– jg –
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MILOVANÝ SYN…MILOVANÝ SYN…MILOVANÝ SYN…MILOVANÝ SYN…MILOVANÝ SYN…
POÈÚVAJTE HO«POÈÚVAJTE HO«POÈÚVAJTE HO«POÈÚVAJTE HO«POÈÚVAJTE HO«
(Mt 17, 5)(Mt 17, 5)(Mt 17, 5)(Mt 17, 5)(Mt 17, 5)

NOHÍ KRESŤANIA povzbudení
príkladom Krista a apoštolov, od-
dávali sa už od začiatku dob-

rovoľným skutkom odriekania a žili as-
ketickým životom. Už kresťania v Jeru-
zaleme boli ako veľká rodina, jedno
srdce, jedna duša. Skutky apoštolov
nám hovoria o tom ako predávali svoje
majetky, peniaze skladali k nohám apo-
štolov, aby ich rozdali chudobným...

Pustovníctvo rozšírilo hlavne v Egyp-
te, po oboch stranách Nílu.  Nie je to
náhoda. Egyptská púšť vyhovovala po
každej stránke tomuto spôsobu života
a východní anachoréti, dedičia dávnych
orientálnych odriekaní životných pôžit-
kov, ju naplnili v nezvyčajnej miere.
Kde len našli prameň vody a pri ňom
niekoľko paliem, v skalných jaskyniach
a v starých hrobkách, všade sa oddávali
kajúcnosti a práci, ktorou si zaobstará-
vali chlieb a soľ, svoj hlavný pokrm.
Rozkvital tam ich nebeský život a púšť
sa menila na božiu záhradu. Sv. Ján
Chryzostom ospieval obyvateľov púšte
takto: „Choďte do Tebaidy! Nájdete tam
púšť krajšiu ako raj, tisíce anjelských
chórov v ľudských podobách, celé pokole-
nie mučeníkov, celé zástupy panien. Uvi-
díte pekelného tyrana sputnaného, a víťaz-
ného Krista osláveného.“

Medzi najvýznamnejších askétov pat-
ril sv. Pavol z Téb, prvý z otcov egypt-
skej púšte, ktorá potom bola vyše sto
rokov klasickou krajinou kresťanskej
askézy. Druhým je sv. Anton pustov-
ník, niekedy označovaný aj Veľký, ktorý
za svojho života zhromaždil okolo seba
do 300 pustovníkov, ktorí ho uznávali
za svojho otca. V diele začatom Anto-
nom, pokračovali jeho žiaci.

Ešte za Antonových čias sa pustov-
níctvo z tebaidských púští rozšírilo do
Dolného Egypta. Zvlášť treba pripome-
núť anachorétske sídla v nitrijskej púš-

EGYPTSKÉ MNÍŠSTVOEGYPTSKÉ MNÍŠSTVOEGYPTSKÉ MNÍŠSTVOEGYPTSKÉ MNÍŠSTVOEGYPTSKÉ MNÍŠSTVO ti, južne od Alexandrie. (Nitris je hora
v Egypte, blízko mesta Skitis. Medzi ňou
a Alexandriou bolo jazero Mareotis.) Tieto
sídla, kláštory, boli rozšírené najmä sv.
Ammonom. Ammon ako mladý muž sa
nechcel ženiť. Keď však ho niektorí
z jeho priateľov nabádali, aby neopovr-
hoval manželstvom a aby sa oženil,
počúvol a oženil sa. Po hostine pannu
s obvyklou svadobnou okázalosťou uvie-
dol do spálne. Len čo  však príbuzní
odišli, vzal do ruky knihu Pavlových
listov, začal čítať z listu Rimanom a vy-
kladal manželke Pavlove príkazy o man-
želstve. Vypočítaval výhody panenstva,
ako je čistý život zbavený poškvrnenia
a že panenstvo nás čo najviac približuje
k Bohu. Presvedčil pannu manželku
a napokon sa obaja celkom zriekli ob-
vyklého manželského života. Obaja teda
akoby uzavreli zmluvu, odobrali sa k ho-
re Nitris a tam v chatrči žili kláštorným
životom. Nebol tu rozdiel medzi mužom
a ženou. Krátko potom sa odlúčili jeden
od druhého a takto trávili zbytok života.
Obaja sa zdržiavali požívania vína a ole-
ja. Po celý deň, niekedy i viac dní, jedli
len suchý chlieb. Alexandrijský biskup
Athanázius napísal, že sv. Anton videl
anjelov, ako vzali Ammonovu dušu do
neba. Preto mnohí začali napodobovať
Ammonov život. Hora Nitris a Skitis sa
postupne zaplnila mníchmi.

Život týchto pustovníkov je pre nás
predovšetkým poučením, že zlo je silné
vtedy, keď my sme slabí; ak my vnú-
torne spevnieme, zlo sa rozpadáva
a mizne. – bl –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
25. 2.

Dan 9,4b-10; Ž 79; Lk 6,36-38 6.45

r. Pane, nezaobchádzaj s nami podľa našich
hriechov.

11.30
17.00

Ut
26. 2.

1z 1,10.16-20; Ž 50; Mt 23,1-12 6.45

r. Ukáž nám, Pane, cestu spásy.
11.30
17.00

St
27. 2.

Jer 18,18-20; Ž 31; Mt 20,17-28 6.45

r. Zachráň ma, Pane, vo svojom
milosrdenstve.

11.30
17.00

Št
28. 2.

Jer17,5-10; Ž 1; Lk 16,19-31 6.45

r. Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.
11.30
18.00

Pi
1. 3.

Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Ž 105;
Mt 21,33-43.45-46

6.45 prvý piatok

11.30

r. Pamätáme, Pane, na divy, čo si uskutočnil.
17.30 krížová cesta

18.00

So
2. 3.

Mich 7,14-15.18-20; Ž 103; Lk 15,1-3.11-32 6.40 fatimská sobota

r. Milostivý a milosrdný je Pán. 18.00

Ne
3. 3. 3. nedeľa v pôstnom období

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

Vo Vojčiciach v nedeľu 3. 3. o 14.00 hod. bude krížová cesta.

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. Ľ. Bajus D. Gajdošová D. Kassay B. Dinisová J. Bálint

2. K. Bálintová J. Hudáček K. Kassayová M. Švagrovská P. Berta

p. R. Černáková M. Sakáčová M. Borová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 3. 3. 2002

Nemocnica Po – So o 16.15 Ústav Ut, Št, So o 11.00

28. FEBRUÁR – SVATÝ ROMAN
(390? - 463/64)

OZNAMY

vätý Roman sa narodil okolo r.
390 vo Franche Comté vo Fran-
cúzsku chudobným rodičom. Už

od útlej mladosti túžil po osamelom
živote. Vybral sa k opátovi sv. Sabi-
novi do Lyonu, aby sa od neho nau-
čil pravidlá pustovníckeho života. Do-
statočne poučený opustil kláštor a
hľadal osamelé miesto. Našiel ho v
Jurských horách.

Ako kedysi sv. Pavol pustovník
pod palmou, tak trávil Roman život
pod jedľou v modlitbe a rozjímaní.

Roman mal brata Lupicina, ktorý,
keď ovdovel, prišiel k nemu a zostal
pri ňom v pustovni. Bratia mali roz-
dielne povahy, ale predsa sa dobre
znášali. I keď sa rozhodli zmeniť
miesto svojho pobytu, predsa sa vrá-
tili do pustovne. Zvesť o pustovní-
koch, slúžiacich Bohu v jednodu-
chosti srdca a v duchu vzájomnej lás-
ky, šírila sa po celom okolí. Prichádzali
k nim mnohí a želali si žiť pustov-
níckym životom pod vedením Roma-
na. Preto vyrúbali okolo chyže horu,
obrobili zem a vystavali veľký kláš-
tor. Roman sa v ňom stal opátom.

Na druhej strane Jurského poho-
ria v Lanconne postavili podobný
kláštor, ktorý spravoval Lupicin. Oba-
ja viedli kláštory  v najlepšom poro-
zumení. Keďže neboli rovnakej pova-
hy, došlo v kláštoroch aj k nezho-
dám. Prísnejší Lupicin prišiel upevniť
poriadok do Romanovho kláštora.

V roku 444 vysvätil sv. Hilár Ro-
mana za kňaza.  Bratia založili aj žen-
ský kláštor v Beaume, pomenovaný
„St. Romain de Roche“.

Roman, keď cítil, že sa blíži ko-
niec jeho života, zveril starostlivosť
o tri kláštory bratovi.

Pri jeho hrobe sa stalo mnoho zá-
zrakov. Jeho pozostatky sú v St. Ro-
main-de-Roche vo Francúzsku.– 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

1. Počas prvopiatkového týždňa bu-
deme spovedať nasledovne:
Trebišov: ráno pred sv. omšou,
dopoludnia od 10.30, popoludní:
Ut, Št, Pi od 15.00
Vojčice: St od 15.30
Zempl. Hradište: Št od 17.00.

2. Vo štvrtok, 28. 2., sa uskutoční
okresné kolo Biblickej olym-
piády.

3. Termín duchovnej obnovy mla-
dých v Remetských Hámroch sa
presúva na 8.-10. 3.

V zmysle zákona 366/99 môže
každá fyzická osoba 1% zo svojej
celoročnej dane, ktorá sa doteraz
odvádzala štátu, odovzdať inej zá-
konom určenej inštitúcii. Našim
veriacim ponúkame možnosť toto
1% dane odviesť charitnému do-
mu vo Vojčiciach. Adresa:

Teresa Benedicta
Milhostov 20
Trebišov
IČO: 31313680

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


