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Číslo 37 V. ročník

Nedeľa 8. septembra 2002
23. nedeľa v cezročnom období

Resp.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas
a nezatvrdzovali si srdcia.

U

IELEN FALOŠNÉ UČENIE ohro-
zuje život spoločenstva veria-
cich. Častejšie ako falošné

učenie sa vyskytuje falošný čin a za-
nedbanie správneho činu. Uvedomu-
jeme si, že všetci sme zodpovední,
keď niekto z nášho spolo-
čenstva kráča po falošnej
ceste? Možno hovoríme: „To
je jeho vec“ alebo: „Treba
rešpektovať slobodu každého
človeka.“ Iste, to musíme,
ale sloboda a zblúdenie sú
dve odlišné veci.

Povedať tomu, čo sa previ-
nil, dobré a jasné slovo,
s ním a pre neho trpieť, uká-
zať mu cestu a urovnať ju, to
všetko si vyžaduje veľkú dáv-
ku pokory a lásky. Toto robiť
je však našou povinnosťou.

Prečo sa potom nazývame bratmi
a sestrami?

Cirkev nie je spoločenstvom svä-
tých a dokonalých ľudí, v Cirkvi exis-
tuje hriech. S hriešnikom treba za-
obchádzať ako s bratom. Brat, ktorý
hreší, je pre každého zodpovednos-
ťou a úlohou. Môže sa vyskytnúť aj
ťažký prípad, keď sa nikomu nepo-
darí priviesť ho naspäť. Ako Peter,
tak aj Cirkev, spoločenstvo veriacich,
má moc zväzovať a rozväzovať a túto
dvojitú moc musí používať. Trest má
byť posledným pokusom, aby si po-
mýlený brat uvedomil svoju situáciu.

Voči mýliacemu sa, vylúčené-
mu bratovi má spoločenstvo
povinnosť modliť sa, aj keď
inak už nič nemôže pre neho
urobiť.

Spoločenstvo chleba je pra-
vým eucharistickým spoločen-
stvom len tam, kde ho Duch
oživuje: Duch lásky a radosti.
Preto platí povinnosť napo-
mínať, usvedčovať a privádzať
hriešnika k povinnosti milosr-
denstva a odpúšťania, a táto
povinnosť platí práve voči
kresťanskému bratovi.  – jg –

„Lebo kde sú dvaja alebo traja
zhromaždení v mojom mene, tam

som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20)

VŠETKO, ÈO ZVIAVŠETKO, ÈO ZVIAVŠETKO, ÈO ZVIAVŠETKO, ÈO ZVIAVŠETKO, ÈO ZVIAZZZZZ¡¡¡¡¡ETEETEETEETEETE

Dar Ducha SvätéhoDar Ducha SvätéhoDar Ducha SvätéhoDar Ducha SvätéhoDar Ducha Svätého
alebo daralebo daralebo daralebo daralebo darèek?èek?èek?èek?èek?

O SLÁVENIA SVIATOSTI birmo–
vania je zrejmé, že jej účinok
spočíva v osobitnom vyliatí Ducha

Svätého, aké kedysi apoštoli dostali v
deň Turíc. Preto birmovanie prináša
vzrast a prehĺbenie krstnej milosti:
- prehlbuje naše zakorenenie v Bo-

žom synovstve, v ktorom voláme
„Abba, Otče!“,

- pevnejšie nás zjednocuje s Kris-
tom,

- zveľaďuje v nás dary Ducha Svä-
tého,

- zdokonaľuje naše spojenie s Cirk-
vou,

- dáva nám osobitnú silu Ducha
Svätého, aby sme ako praví Kris-
tovi svedkovia slovom i skutkom
šírili a bránili vieru, aby sme od-
vážne vyznávali Kristovo meno
a nikdy sa nehanbili za kríž.“

„Pripomeň si teda, že si dostal
duchovný znak, ducha múdrosti a ro-
zumu, ducha rady a sily, ducha
poznania a nábožnosti a ducha
svätej bázne, a chráň si, čo si dostal.
Boh Otec ťa označil, Kristus Pán ťa
posilnil a vložil ti do srdca Ducha
ako závdavok“ (KKC).

Čo viac teší? Dar Ducha Svätého
alebo darček?

Istý študent žiadal známeho, pria-
teľa svojich rodičov, za birmovného
rodiča. A ten mu napísal:

„Ďakujem Ti za pozvanie na Tvoju
birmovku. Áno, rád sa jej zúčastním
ako Tvoj birmovný rodič. Ale…

Možno vieš, že duchovný život je
hlavný cieľ môjho života. Preto v bir-
movaní nevidím len spoločenskú
udalosť. Viem, že niektorí birmovanci
sa viac tešia na nejaký hmotný dar-
ček ako na duchovné dary. Z birmo-
vania zostanú len spomienky a všed-
ný život pokračuje ďalej, akoby sa nič
nestalo. To je však veľká chyba. Ob-
rad, pri ktorom sa nás dotkne Božia
milosť, je iba začiatkom ďalších vzťa-
hov, ktoré by sa mali rozvíjať i našou
spoluprácou. Táto spolupráca spočíva
v osobnom zdokonaľovaní.

Chcem byť k Tebe úprimný. Cítim
veľkú zodpovednosť pred Kristom.
Chcem, aby sa môj birmovný syn stal
vzorným veriacim človekom. Preto si
daj odpoveď na otázku, aký je Tvoj
prístup k daru Ducha Svätého. Ak
Tvoja odpoveď bude formálna, nájdi
si iného birmovného rodiča.“ – jg –
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
9. 9.

Sv. Petra Clavera, kň. 6.45
1 Kor 5,1-8; Ž  5; Lk 6,6-11 11.30

Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti. 17.00

Ut
10. 9.

6.45
1 Kor 6,1-11; Ž  149; Lk 6,12-19 11.30

Pán Boh miluje svoj ľud. 17.00

St
11. 9.

6.45
1 Kor 7,25-31; Ž  45; Lk 6,20-26 11.30

Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoj sluch. 17.00

Št
12. 9.

Meno Panny Márie 6.45
1 Kor 8,1b-7.10-13; Ž  139; Lk 6,27-38 11.30

Veď ma, Pane, po ceste k večnosti. 18.00

Pi
13. 9.

Sv. Jána Zlatoústeho, bs.uč. 6.45
11.30

1 Kor 9,16-19.22b-27; Ž  84; Lk 6,39-42

Aké milé sú tvoje chrámy, Pane. 18.00 + NOVENA

So
14. 9.

Povýšenie svätého kríža 6.40
Nm 21,4c-9; Ž 78; Jn 3,13-17 10.30 krížová cesta

11.30 + NOVENA

Pane, ty buď našou spásou. Vojčice odpust - viď progr.

Ne
15. 9.

24. nedeľa v období cez rok
SEDEMBOLESTNEJ P. MÁRIE,

patrónky Slovenska

7.00
8.00
9.00 + NOVENA

15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.45 18.45 18.45 odpust 10.30

Z.Hradište 18.45 8.00

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna J. Hudáček K. Kassayová I. Farkašová
2. čítanie A. Zapotoková D. Gajdošová J. Karniš J. Kucharčík

prosby M. Ščerbej B. Šimková D. Kassay M. Žiaranová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 15. 9. 2002

Nemocnica Po – Pi o 16.15, So o 16.15 Ústav Ut, Št, Ne o 11.00
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Vo Vojčiciach v nedeľu 15. 9. bude o 14.00 hod. pobožnosť.

OZNAMY PROGRAM ODPUSTOVEJ

SLÁVNOSTI VO VOJÈICIACH

sobota 14. 9.
17.00 vešpery
17.30 krížová cesta
18.15 akadémia
19.00 sv. omša

nedeľa 15. 9.

9.00 Mariánska pobožnosť
(ruženec a litánie)

10.30 sv. omša

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 31. 8. si sviatosť
manželstva vyslúžili Miroslav
Levčík a Františka Lajošová.

Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.
V nedeľu 1. 9. sviatosť krstu
prijala Klaudia Kaliňáková. Ví-
tame ju v našom spoločen-
stve. Nech je rodičom na radosť a
svetu na osoh.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Peter Stančiak a Martina Jančíková
Ján Hegeduš a Anna Šimšajová

Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

1. Od štvrtku 12. 9. začína duchovná
príprava - Novena k Duchu Sväté-
mu ako príprava na prijatie svia-
tosti birmovania pri večerných sv.
omšiach okrem soboty (pri sv.
omši o 11.30) a nedele (pri sv.
omši o 9.00) až do piatku 20. 9.
Účasť všetkých birmovancov je
povinná!

2. Birmovanci, ktorí nemajú ešte
úplné birmovné lístky, nech v
tomto týždni doplnia príslušné
chýbajúce údaje.

3. Rodičia birmovancov nech sa
stretnú v piatok 13. 9. po večer-
nej sv. omši.

3. Sobotu, na sviatok povýšenia
sv. kríža, bude o 10.30 krížová
cesta (podľa počasia vonku). Po
sv. omši o 11.30 bude uctenie
relikvií sv. kríža.

4. Stretnutie kresťanských dôchod-
cov bude v stredu 11. 9. 2002
o 15. hod. v MsKS.

5. Deti, ktoré v nastávajúcom škol-
skom roku pristúpia k 1. sv. pri-
jímaniu (3. ročník ZŠ a vyššie)
treba nahlásiť na prípravu na
farskom úrade.

6. Študenti, ktorí už ukončili ZŠ
a starší, ktorí majú záujem prijať
sviatosť birmovania, nech sa
na farskom úrade prihlásia na
prípravu k prijatiu tejto sviatosti.

8. V nedeľu, 15. 9. o 16.00 sa v
MsKS Trebišov uskutoční kon-
cert skupiny Chaldea. Výťažok z
koncertu bude venovaný na chari-
tatívne účely.


