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Číslo 22 V. ročník

Nedeľa 26. mája 2002
8. nedeľa v cezročnom období

– NAJSVÄTEJŠIA TROJICA

Resp.: Chvála ti a sláva naveky.

U

milosrdným a láskavým Bohom, tr-
pezlivým a veľmi ľútostivým Bohom
lásky a pokoja. To je Boh, ktorý „tak
miloval svet, že dal svojho jednoro-
deného Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale aby mal večný život“.

Božie slovo hovorí o Božom Sy-
novi, ktorého Otec posiela pre spásu
sveta. On svojou smrťou zabezpečil
človeku milosť a zničil všetky jeho
neprávosti.

Božie slovo hovorí o Duchu Svä-
tom, skrze ktorého má človek účasť
s Otcom i Synom.

Boh pokoja a lásky je s nami.
– jg –

im predchádzajúcich
a sprevádzajúcich javov,
je možné rozlíšiť tri druhy
apokalypsy:

- Dejinnospásna (definitívna) apoka-
lypsa – hovorí o udalostiach posledných
čias ľudských dejín (víťazstvo spravodli-
vých nad zlými, definitívny osud člo-
veka a ľudstva, obnovenie ľudstva podľa
pôvodného Božieho plánu).

- Kozmologická apokalypsa – ob-
sahuje zjavenie o kozme, o svete anje-
lov, o nebi a pod.

- Individuálna eschatologická apoka-
lypsa – opisuje osudy človeka po smrti.

V súvislosti s apokalyptickou litera-
túrou hovoríme niekedy o časovom dua-
lizme – o rozlišovanie medzi dobou auto-
ra a nastávajúcou, ktorá príde. Je to po-
chopiteľné, zvlášť ak si uvedomíme
kontrast medzi negatívnymi skúsenos-
ťami pisateľa a transcendentálnou sku-
točnosťou spásy. Tento dualizmus sa
naplno prejavuje až v neskoršom období
apokalyptickej spisby, jeho terminológia
sa objavuje až v 1. storočí po Kr. (Jánovo
zjavenie).

Apokalyptické myšlienky v Novom
Zákone boli pôvodne zamerané iba na
budúcnosť. V Novom Zákone sú kon-
frontované s vierou, že eschatologické
naplnenie už začalo, a to príchodom
Krista na svet. Tento Boží plán sa pre-
javuje už v tomto veku, v tejto historic-
kej dobe. Apokalyptické myšlienky No-
vého Zákona sa sústreďujú na osobu Je-
žiša Krista, ktorý je predmetom terajšej
i budúcej nádeje kresťanov.

Sväté písmo a jeho posledná kniha
končí so slovami: „Áno, prídem čos-
koro.“ A aj my by sme mali slovami
Písma odpovedať: „Amen. Príď, Pane
Ježišu!“  – bl –

LOVO „apokalypsa“ vyvoláva v ľu-
ďoch často predstavy čohosi straš-
ného a katastrofického. Atribút

„apokalyptický“ sa stal synonymom pus-
tošenia a ničenia. Pritom sa takmer
vždy rozumie situácia blízka alebo po-
dobná tým prípadom, ktoré opisuje
kniha Zjavenia sv. Jána.

Apokalyptika (z gréc. apokalýptó – zja-
vovať, odhaľovať) je súhrn zjavení o ta-
jomstvách týkajúcich sa konca sveta a
posledných čias ľudských dejín. Vysky-
tuje sa takmer vo všetkých starovekých
náboženstvách.

Apokalyptika v Starom a Novom zá-
kone mala dôležitú úlohu v nábožen-
skom živote Židov a prvých kresťanov,
ako presne ustálená forma eschatologic-
kých očakávaní a nádeje na druhý Pá-
nov príchod. Hoci väčšina apokalyptic-
kých spisov nepatrí do kánonu Starého
a Nového zákona, apokalyptická litera-
túra sa tešila veľkej obľube v židovskej
synagóge a v prvotnej Cirkvi. Hlavným
cieľom apokalyptických spisov bolo do-
dávať Židom, resp. kresťanom, odvahu
a silu v ťažkých časoch, posilňovať ich
vieru v Boha, ktorý riadi ľudské dejiny i
osudy jednotlivcov, a utvrdiť ich v náde-
ji na Mesiášov príchod na konci sveta.

Hebrejská Biblia používa dve rôzne
slová podľa toho, či ide o videnie vo vytr-
žení (Házôn – „Videnie Izaiáša, syna
Amosovho, ktoré videl v Júdsku a Jeru-
zaleme…“, Iz 1,1) alebo o videnie pros-
tredníctvom zjavenia (Mar'á – „…Ak je
medzi vami prorok, tak sa mu zjavujem
ja, Pán vo videní, a hovorím s ním vo
sne.“) Aj Nový zákon používa dva výrazy
horama (Sk 9, 10, 12) a optasia (Sk 26,
19-20).

Podľa obsahu vyjadrenia udalostí
posledných čias a konca sveta, ako aj

RESŤANSTVO JE VIEROU
v Boha, ktorý je známy ako
Otec, Syn a Duch Svätý.
Teda každá skutočne kres-

ťanská oslava Boha musí byť osla-
vou Trojice.

„Milosť nášho Pána Ježiša Krista
a láska Boha Otca i spoločenstvo
Ducha Svätého nech je s vami
všetkými.“

Tieto slová apoštola Pavla podá-
vajú dokonalý obraz Boha –

Boha, ktorý je jediný v Najsvä-
tejšej Trojici,
Boha, ktorý je láska,
Boha, ktorý skrze milosť prijíma
za synov,
Boha, ktorý zjednocuje so sebou
v láske,
Boha, jedného v podstate, ale
v troch Božských
osobách.
Božie slovo hovorí

o Bohu Otcovi, kto-
rého Mojžiš nazýva



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
27. 5.

Sv. Augustína z Canterbury, bs. 6.45
1 Pt 1,3-9; Ž 111; Mk 10,17-27 11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 1.sk

Pán je milosrdný a milostivý, svoju zmluvu
má stále na mysli. 17.00 + príprava birmovanci

Ut
28. 5.

1 Pt 1,10-16; Ž 98; Mk 10,28-31 6.45

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho
Boha.

11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 2.sk

17.00 + príprava birmovanci

St
29. 5.

1 Pt 1,18-25; Ž 147; Mk 10,32-45 6.45

Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho
Boha.

11.30
17.00 + príprava birmovanci

Št
30. 5.

Najsv. Kristovho Tela a Krvi 6.45 prikázaný sviatok
Dt 8,2-3,14b-16a; Ž 147; 1 Kor 10,16-17; Jn 6,51-58 11.30 +začiatok adorácie

Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho
Boha. 18.00 +Eucharistický sprievod

Pi
31. 5.

6.45
1 Pt 4,7-13; Ž 96; Mk 11,11-25 11.30

17.00 krížová cesta

Pán príde súdiť všetky národy. 18.00

So
1. 6.

Júd 1,17.20b-25; Ž 63; Mk 11,27-33 6.40 8.30, 9.30 prípr. birmovanci

Za tebou prahne moja duša, Pane Bože môj. 18.00

Ne
2. 6. 9. nedeľa v období cez rok

7.00
9.00 1. sv. prijímanie

11.00
14.30 pobožnosť

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.45 18.45 18.45 18.00 18.45 6.45 9.00

Z.Hradište 17.30 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová B. Šimková N. Tomková J. Kucharčík

žalmy J. Babejová T. Ruttkayová P. Lörinc
2. čítanie Ľ. Bajus J. Hudáček M. Sakáčová B. Dinisová

prosby J. Galgan D. Gajdošová A. Potocká M. Švagrovská

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 2. 6. 2002

Nemocnica Po – Pi o 16.15, Ne o 16.15 Ústav Ut, Št, So o 11.00
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27. MÁJ – SV. AUGUSTÍN Z CAN-
TERBURY ( ? – 605?)1. Vo štvrtok 30. 5. po večernej sv.

omši bude Eucharistický sprie-
vod od nášho kostola ku kláš-
toru Baziliánov, so zastavením
v gr. kat. kostole. Prosíme veria-
cich, aby sa aktívne zapájali do
spevu.

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

3. Sviatosť pokánia pre prvoprijíma-
júce deti bude v sobotu 1. 6.
o 9.00 hod.

4. Dňa 1. 6. sa uskutoční futbalový
turnaj miništran-
tov dekanátu.

5. V nedeľu 2. 6. popo-
ludní od 15.00 hod v
parku bude program
„Deti deťom“ pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí. Z tohto
dôvodu nedelňajšia pobožnosť
začne už o 14.30 hod.

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 2. 6. bude o 14.00 hod. pobožnosť.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marek Koško 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.

KRESŤANSTVO sa
dostalo do Anglicka
už niekedy koncom

2. storočia a vzniklo tam bolo niekoľ-
ko biskupstiev. Koncom 5. storočia
britské ostrovy obsadili pohanskí An-
glosasovia a Sasi, kresťanstvo tak-
mer úplne zaniklo. Obnoviteľom
kresťanstva na britských ostrovoch
sa stal sv. Augustín Canterburský.

O živote sv. Augustína pred rokom
596, keď ho pápež poveril misijnou
prácou v Anglicku, nevieme nič. Vte-
dy bol opátom benediktínskeho kláš-
tora sv. Ondreja na Céliu v Ríme. Na
jar r. 596 prišiel Augustín do Galie,
ale skoro sa vrátil do Ríma. Pápež
Gregor I. ho vyzbrojil listinami pre
biskupov a kniežatá v Galii a poslal
ho i s pomocníkmi späť. Kráľ Kentu,
Ethelbert, mu dal plnú slobodu hlá-
sať evanjelium, ba poskytol mu aj
obživu a na bohoslužby kostol sv.
Martina, ktorý používala jeho man-
želka Berta. Augustínova práca žala
úspechy. Biskup Virgil ho vysvätil za
biskupa. Pápež Gregor I. mu poslal
novú skupinu misionárov a rozkaz,
aby zriadil dve arcibiskupské sídla.
Augustín si za svoje sídlo vyvolil
Canterbury, druhým sa stal York.

Kráľ Ethelbert podporoval vierozve-
stov a daroval im svoj canterburský
kráľovský palác. Augustín ho preme-
nil na kláštor a pri ňom vybudoval
chrám, prvú katedrálu – arcibiskup-
ský chrám. Za mestom postavil dru-
hý kláštor so svätyňou sv. Petra
a Pavla, neskoršie pomenovaný chrá-
mom sv. Augustína. Založil aj kláštor
a školu na výchovu domorodých kňa-
zov a biskupov pre Cirkev v Anglicku.
Volajú ho „apoštolom anglického ná-
roda“. Zomrel 26. 5. 605 a pochovali
ho v opátskom chráme sv. Petra
a Pavla vedľa kentského kráľa.   –rm–

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 18. 5. si sviatosť
manželstva vyslúžili Ladislav
Andrejčák a Marieta Ondová.

Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


