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Číslo 21 V. ročník

Nedeľa 19. mája 2002
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

– Turíce

Resp.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

U

OVORÍ SA, ŽE ČAS päťdesia-
tich dní od nedele vzkrie-
senia až do nedele Zoslania
Ducha Svätého je jeden jedi-

ný sviatočný deň, veľký deň Pánov.
Turíce sú ovocím Veľkej noci, sú za-
vŕšením a potvrdením Ježišovho vz-
kriesenia, jeho povýšenia k Otcovi
a jeho trvalej prítomnosti. Pretože
sme dostali Ducha, vieme a dosved-
čujeme: Ježiš je Kristus, on je Pán.
A vieme, že aj napriek rozmanitosti
rečí a národov sme jedným Božím
ľudom.

Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa,
Nanebovstúpenie a Turíce: v tomto ča-
sovom slede slávime jedno jediné pas-
chálne tajomstvo „povýšenia“ Ježiša
a naše vykúpenie. Duch Svätý na-
trvalo spája učeníkov so vzkrieseným
Pánom, spája ich navzájom a utvára
nový svet odpustením hriechov.

Otec a Syn ustavične posielajú
prisľúbeného Ducha Svätého.

Každá modlitba,
každá svätá omša,
každé sväté prijímanie,
každé stretnutie s milosťou
je novým zoslaním Ducha Svätého.

Jeho prostredníctvom Boh rozlieva
svoju milosť v nás.

Jeho prostredníctvom dostávame
ducha synovstva. Jeho prostredníct-
vom sa spájame s Najsvätejšou Tro-
jicou. Jeho prostredníctvom sa Božia
láska stáva aj našou.

Ježišovo narodenie, jeho smrť na
kríži presviedčajú o veľkej Božej
láske k ľuďom. Túto lásku dostá-
vame skrze Ducha Svätého, v ňom
a skrze neho sa uskutočňuje zjedno-
tenie s Otcom a so Synom v láske.

Duch zostúpil na apoštolov ako
oheň. Dnes zostupuje na obetné
dary a na nás, zhromaždené spolo-
čenstvo okolo oltára. Prosíme, aby aj
na nás dovŕšil svoje dielo premeny
a zjednotenia. – jg –

Duch Svätý je znázornený znakmi,
ako sú holubica, ohnivé jazyky,
vietor, voda…

V snahe vysvetliť Ducha Svätého
deťom, často obmedzujeme ich poz-
nanie práve prostredníctvom týchto
znakov.

Naše deti dostali Ducha Svätého
pri krste. Nikdy na to nezabúdajme
a pri rozhovore o Duchu Svätom sa
spoľahnime na neho. Prebýva v kaž-
dom pokrstenom. On sám sa odkrýva

dieťaťu v tom, čo hovoríme,
čo robíme, akí skutočne sme.

Poznávanie Ducha Svä-
tého sa musí uskutočňovať
s rozvíjaním vnútorného ži-

vota. Je zrejmé, že ho nevidieť,
a predsa je tu. Deti, ktoré sa krstom
stali chrámom Ducha Svätého, sú
schopné zakúsiť v sebe jeho prítom-
nosť. A tú mu nadovšetko umocňuje
kresťanský život jeho rodičov. Nimi
je dieťa vedené tak, aby na každom
kroku svojho života pociťovalo ne-
smierne dary Ducha Svätého.

Záleží na nás všetkých, aby sme
svojimi skutkami presvedčili svet
okolo nás o stále nových Turíciach
v našom každodennom živote. Duch
Svätý je darom pre každého, kto sa
mu úprimne „detsky“ otvorí, kto dnes
i zajtra a stále v svedectve svojho
kresťanského života ticho prosí: Du-
chu Svätý, príď z neba…         – km –

KO HOVORIŤ S DEŤMI o Du-
chu Svätom? Ako im vysvetliť,
že Duch Svätý je jednou z troch

Božských osôb Najsvätejšej Trojice,
rovnako ako Otec a Syn, keď my
dospelí máme skôr tendenciu upria-
movať ich pozornosť najmä na Boha
Otca a na Syna.

Zdá sa, že o Duchu Svätom sa
ťažšie hovorí ako o Otcovi a Synovi.
Iste, Syn je zosobnený. Príbehy o Je-
žišovi, ktoré majú deti už aj vo svo-
jich čítankách v škole, ľahko upútajú
ich pozornosť. Pokiaľ ide o Otca, na-
priek tomu, že je čistý duch, jeho
osoba vyvoláva v nás vzťah, ktorý
dobre poznáme – otcovstvo.

Ale Duch Svätý? Zostávajú nám
len znaky, ako je voda, oheň a vietor.
Oveľa ťažšie sa nám hovorí o ňom
ako o osobe. V skutočnosti hovoriť
o Ježišovi a Otcovi je rovnako ťažké

a vždy spojené s rizikom, že vytvá-
rame o nich ľudský obraz. Ježiš sa
predstavuje ako „nadčlovek“ a Otec
ako „superotec“. Zabúdame, že Otec
a Syn sú Boh, to znamená niečo
úplne osobité.

„Povedali ste už niekedy Duchu
Svätému: Ľúbim ťa?“ spýtala sa
nedávno katechétka svojich žiakov.
Chcela tým zdôrazniť, že aj niektorí
dospelí kresťania nepovažujú Ducha
Svätého za osobu a nemajú k nemu
vzťah ako k osobe.

O Duchu Svätom hovorme vždy
ako o osobe odlišnej od Otca a Syna,
ale nerozlučne s nimi zjednotenej.
Je to tajomstvo Najsvätejšej Trojice,
jedného Boha v troch osobách.



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
20. 5.

Svätodušný pondelok 6.45
Gal 5,16-17.22-25; Ž117; Jn 14,23-26 11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 1.sk

Budete mi svedkami až po samý kraj zeme. 17.00 + príprava birmovanci

Ut
21. 5.

6.45
Jak 4,1-10; Ž 55; Mk 9,30-37 11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 2.sk

Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová. 17.00 + príprava birmovanci

St
22. 5.

Jak 4,13-17; Ž 49; Mk 9,38-40 6.45

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je
nebeské kráľovstvo.

11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 3.sk

17.00 + príprava birmovanci

Št
23. 5.

Jak 5,1-6; Ž 49; Mk 9,41-43.45.47-50 6.45 kňazské rekolekcie

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je
nebeské kráľovstvo.

11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
24. 5.

6.45
Jak 5,9-12; Ž 103; Mk 10,1-12 11.30

17.00  krížová cesta

Milostivý a milosrdný je Pán. 18.00

So
25. 5.

Jak 5,13-20; Ž 141; Mk 10,13-16 6.40 8.30, 9.30 prípr. birmovanci

Moja modlitba nech sa vznáša k tebe
ako kadidlo. 18.00

Ne
26. 5.

8. nedeľa v období cez rok
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

7.00
9.00

11.00
15.00 májová pobožnosť

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.45 18.45 18.45 18.45 6.45 9.00

Z.Hradište 18.45 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Ščerbej M. Ruttkayová D. Kassay I. Farkašová

žalmy D. Telepčáková J. Babejová I. Vachaľová J. Kucharčík
2. čítanie M. Čierna H. Magurová K. Kassayová M. Žiaranová

prosby A. Zapotoková R. Černáková J. Karniš

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 26. 5. 2002

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

K
a

n
ce

lá
ri

a
 f

a
rs

ké
h

o 
ú

ra
d

u
: 

 d
op

ol
u

d
n

ia
 P

o 
– 

P
i

9
.0

0
 –

 1
0
.3

0
, 

 p
op

ol
u

d
n

í 
P
o 

– 
S
t 

1
5
.0

0
 –

 1
6
.0

0
, 

Š
t

–
P
i 

1
5
.0

0
 –

 1
6
.3

0
V

 p
rv

op
ia

tk
ov

om
 t

ýž
d

n
i p

op
ol

u
d
ň

a
jš

ia
 s

lu
žb

a
 v

 k
a

n
ce

lá
ri

i n
ie

 je
!  

 K
rs

tn
á 

ná
uk

a:
pi

at
ok

 o
 1

6
.0

0
  

S
ob

á
šn

a
 n

á
u

ka
:

so
bo

ta
 o

 9
.0

0 OZNAMY
22. MÁJ – SV. JÚLIA (? – 439)

1. Budúcou nedeľou začínajú sláv-
nosti prvého svätého prijímania
v našej farnosti. Počas nasledu-
júcich troch nedieľ budú zmenené
časy dopoludňajších nedeľných
bohoslužieb.

2. Sviatosť pokánia pre rodičov
a ostatných vysluhujeme v týždni
pred každou sv. omšou.

3. Sviatosť pokánia pre prvoprijíma-
júce deti bude v sobotu 25. 5. o
9.00 hod.

4. Dňa 1. 6. sa uskutoční futbalový
turnaj miništrantov dekanátu.

5. V nedeľu 2. 6. popoludní od 15.00
hod v parku bude program „Deti
deťom“ pri príležitosti Medziná-
rodného dňa detí.

6. Pokračujeme v dostavbe sank-
tuária postavením pevného otlára.
Prosíme o vaše milodary. Číslo
bankového účtu pre tieto prís-
pevky je: VÚB pobočka Trebišov,
335248-622/0200

Vo Vojčiciach v nedeľu 26. 5. bude o 14.00 hod. májová pobožnosť.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marek Roško a Henrieta Potocká
Miroslav Tirpák a Martina Kušniriková

Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

MENO SV. JÚLIE sa vyskytuje
vo všetkých najstarších marty-
rológiách. Jej osobnosť je his-
torická, ale jej životné osudy

sú legendárne. Genzerich, zúrivý kráľ
Vandalov, ariánsky bludár, prenasle-
doval Cirkev. Spustošil celé Talians-
ko, preplavil sa do Afriky a dobyl Kar-
tágo. Zajal tu všetky vznešenejšie
ženy a predával ich do otroctva. Medzi
nešťastnými ženami bola aj krásna
panna menom Júlia. Jej vznešení
kresťanskí rodičia vykrvácali pod me-
čom divochov. Júliu predali ako otro-
kyňu. Kúpil ju sýrsky kupec Eusebius
za vysokú cenu a odviedol ju do Sýrie.
Jej osud bol hrozný. Iba kresťanská
viera jej poskytovala útechu a silu.

Pridelené povinnosti si konala
usilovne a zručne. Eusebius jej zve-
ril vedenie celého svojho domu. Bola
veselá, okrem nedele sa postievala.
Musela veľa pretrpieť. Všetko zná-
šala z lásky k svojmu Spasiteľovi. Po
niekoľkých rokoch zobral Eusebius
na obchodnú cestu aj Júliu. Zastavil
sa na Korzike. Obyvateľstvo tu bolo
zväčša ešte pohanské. Práve vtedy
sa tu konali slávnosti na počesť po-
hanských bohov. Eusebius šiel na
slávnosti s pohanskými otrokmi. Jú-
lia zostala na lodi. Domorodcom po-
vedala: „Som kresťanka a nepravým
bohom sa neklaniam.“ Keď sa to
dozvedel miestodržiteľ Felix, žiadal
Eusébia, aby mu Júliu predal alebo
ju donútil obetovať bohom.

Eusebius odmietol. Večer Felix Eu-
sébia opil a Júliu dal doviesť z lode.
Keď nepristúpila na žiadne jeho ná-
vrhy, udrel ju. Júlia mu povedala:
„Nikdy sa nezrieknem Krista, aj keby
ma mali pribiť na kríž ako môjho
Božského Vykupiteľa.“ A Felix ju dal
pribiť na kríž. Stalo sa to 22. 5. 439.

Sv. Júlia sa vyobrazuje ako útla
panna s krížom v ruke.         – rm –

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA



Pondelok. DEŇ PRIATEĽSTVA.
Stretneme sa o 15.00 na farskom dvore a hneď slávnostne otvoríme týždeň bez tel-
ky. A pri slávnostnej atmosfére nesmie samozrejme chýbať ani príhovor vedúcej
eRka. Potom si vyrobíme vlastnú telku a tiež reťaze, ktorými ju na celý týždeň obmo-
táme. To preto, aby sme mali čas pre druhých. Zoznámime sa aj s novými kamarát-
mi, s ktorými budeme môcť prísť každý deň na svätú omšu. Počas celého týždňa
budeme v kostole zbierať sladkosti pre deti z detských domovov, preto pozvite aj
svojich rodičov a kamarátov, aby priniesli tú svoju obľúbenú sladkosť do koša, ktorý
bude umiestnený pri vchode do kostola.

Utorok nazveme dňom OPUSTENÝCH HROBOV. Viete, na cintoríne je mnoho
takých osamelých a burinou zarastených hrobov, o ktoré sa nikto nestará. A my to
môžeme napraviť motykou, hrabľami i fúrikom, pekným kvietkom, ale hlavne mod-
litbou. A preto si prineste maličkú sviečočku a hlavne nezabudnite, že stretávka je
o 15.00 pred mestským cintorínom.

Už ste o tom počuli, že v Stredu sa v Trebišove konajú VEĽKÉ OLYMPIJSKÉ HRY?
Ešte nie? Ani ste nepočuli o super cenách, ktoré môžete vyhrať? Tak to radšej
rovno príďte o 15.00 pred Gymnázium. Ale buďte presný, lebo nestihnete sláv-
nostné zapálenie olympijského ohňa!!!

A vo Štvrtok zájdeme na návštevu K STARKÝM do vojčickej charity. Veľa deduškov
a babičiek je dnes smutných a osamelých, lebo nemajú nikoho. Ale myslím, že
dnes, keď uvidia vaše rozžiarené očká a radostné srdiečka, tak nebudú vôbec smut-
ní. A do vačku desaťkorunáčku, na vandrovku ide sa. Stretneme sa o 15.00 na
autobusovej stanici.

Piatok. Máš sa na čo tešiť. Lebo dnes sa naučíš koooopec remesiel. Už si vyrábal
vázu, maľoval obraz, jedol Africké jedlo a tancoval eRko-tance? Ešte nie??? Tak príď
o pol tretej poobede na farský dvor a naučíš sa ešte veeeeeeeľa zaujímavostí, lebo
v sobotu budeme mať TREBIŠOVSKÉ CECHY.

Sobota. A po užitočnej celotýždennej práci si zaslúžime aj nejaký výlet. Hurrá! NA
SLANSKÝ HRAD ROZPRÁVKOVOU CESTOU. Náš rozprávkový vláčik odchádza na
rozprávkový hrad o 13.50 a späť nás vráti až o 19.30. Preto popros svojich rodičov,
aby po Teba prišli na stanicu, samozrejme, až keď Ti to dovolia. Prines si so sebou
40 Sk.

Nedeľu sme nazvali tak jednoducho: DETI BAVIA FARNOSŤ. Opäť sa stretneme
o 15.00 v kostole pri pobožnosti a potom na farskom dvore budeme dražiť všetky
výrobky, ktoré sme v piatok vyrobili. Preto pozvi mamku, ocka, dedka, babku, tetku,
ujka a aj sesternicu môžeš, a všetkým povedz, nech si prinesú peňaženky, aby si
mohli kúpiť, niečo pekné, čo si vytvoril ty alebo tvoji kamaráti. A peniažky, ktoré
nazbierame, pošleme deťom z onkologického oddelenia v Košiciach. Tak neváhaj a
volaj každého, koho stretneš.

vYpNi TeLkU , zApNi SeBa
20. 5. – 26. 5. 2002

Milí rodičia!

Chceme vás informovať o kampani Vypni telku, zapni seba, ktorá bude
prebiehať v dňoch 20. – 26. mája 2002. Našou snahou je pomôcť deťom, i ro-
dinám, aktívnejšie prežiť čas, ktorý zvyčajne venujú sledovaniu televízie.
Vieme, že jej vplyv na deti je veľmi veľký. Často je to však v negatívnom
smere. Mnohé filmy – a dokonca aj rozprávky pre deti – obsahujú násilie
a brutalitu. U detí sa vytvára silný vzťah k hmotným veciam, zatiaľ čo du-
chovné hodnoty zostávajú bokom.

Rozhodli sme sa podporovať a šíriť kampaň zameranú na tvorivosť a budo-
vanie vzťahov. Veľmi sa tešíme, ak sa vaše dieťa  rozhodlo zapojiť sa do nej.
Vieme, že vydržať celý týždeň bez televízie je v dnešnej dobe dosť náročná
úloha. Preto vás prosíme, aby ste svojmu dieťaťu pomohli povzbudením, ra-
dou ako využiť čas alebo aj tým, že sa do kampane zapojíte aj Vy.

Vplyv TV na deti možno zmeniť najmä spoločným rodinným programom
(výlet, posedenie pri ohníku, rozhovory...). Televízia nikdy nenahradí lásku
rodiča, ktorá je taká potrebná pre zdravý vývoj dieťaťa.

Možno práve počas týždňa bez televízie lepšie spoznáte svoje dieťa a zaži-
jete veľa pekných spoločných chvíľ. To Vám bude odmenou. Ďakujeme za
spoluprácu.

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí & mladí farnosti

Súhlasím, aby sa moje dieťa ................................................. nar. .....................
zúčastnilo sobotňajšieho výletu na Slanský hrad s vedomím, že bude pod dozorom
dospelých osôb.

Vaše tel. č. (mobil): ...............................

Podpis:    ............................................


