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sa celí zaparení a
uvarení s ťažkými
vakmi (ktovie, čo
všetko sme v nich
mali) vliekli kľuka-
tými cestičkami, až
kým sme nedora-
zili k „malému“
Morskému oku, kde sme si zaspievali
a vyšantili sa. Keďže sme tu nemohli
opekať, pobrali sme sa inam.

Skôr než sme vybalili svoje špeká-
čiky a chlebíky na opekanie, dali sme
si malý kurz rýchlej zdravotnej pomo-
ci. Ten sa nám aj veru zišiel, lebo
sme mali menšie „krvavé nehody“,
ale našťastie nie u detí, ale u ani-
mátorov..! Potom sme vyriešili malý
kvíz a poučili sa o tom, ako prežiť
„v bojových podmienkach“ – v prírode.
Nakoniec sme si zatancovali eRko-
tance, kým niektorí aktívni chystali
ražne a ohník na opekačku. Každý
zjedol, čo si upiekol, teda to, čo mu
nestihlo pri opekaní spadnúť na zem
alebo do ohňa. Nakoniec sme to
všetko pekne upratali a vydali sme
sa na spiatočnú cestu.

Pán šofér nás čakal na dohovore-
nom mieste. Ako ináč, veď bol s na-
mi kamarát! Za odmenu sme mu ve-
selo zaspievali. Ani nás však nemi-
nula odmena, a dokonca sladká! Ale
to sme museli najprv hlasno a z pl-
ných pľúc spievať. Samozrejme, že
len čo každý dostal tú svoju odmenu,
hneď stíchol a ozývalo sa už len ryt-
mické chrúmanie keksíkov.

Z výletu sme sa vrátili všetci a
tentoraz výnimočne načas. Rodičov
sme privítali pochodovaním od auto-
busu, pričom sme nahlas spievali:
Glory, glory, aleluja…

Tešíme sa na ďalšie aktivity.
– nk –

NES POČUJEME OBŽALOBY voči
zákonníkom a farizejom, na čo
nadväzujú pravidlá pre učeníkov.
Farizejom sa najviac vyčíta pre-

tvárka. Ich učenie je v krikľavom proti-
klade s ich skutkami. Slovo, ktoré my
prekladáme ako „pretvárka“, pochádza
z divadelnej reči. „Pretvárač“ je herec,
ktorý hrá svoju úlohu. Práve to isté robí
aj farizej, schováva sa za nejakú masku,
hrá svoju úlohu. Svoje skutočné bytie,
svoje myslenie a svoje úmysly maskuje
pred Bohom, pred ľuďmi a možno i pred sebou samým. Isteže boli medzi
farizejmi v Ježišovej dobe aj muži, čo to mysleli vážne a čestne. Ježišove
obžaloby a vyhrážky sa však nezameriavajú len proti jeho súčasníkom: pre
všetky časy chce svojim učeníkom nastaviť zrkadlo falošnej nábožnosti.

Sväté písmo kladie určité požiadavky tak na jeho hlásateľov, ako aj na
poslucháčov. Od hlásateľov Božieho slova sa vyžaduje uskutočňovanie toho,

čo učia, hodnoverný náboženský život, žiť stále vo
vedomí, že jeden je učiteľ všetkých – Kristus.

Poslucháči Božieho slova musia vedieť, že hlása-
telia sú nevyhnutní, že pohoršenie a určité zneuží-
vanie bolo a bude, ale zároveň musia vedieť, že oh-
lasované Božie slovo má človek prijať nie ako slovo
ľudské, ale ako Božie. Božie slovo má svoju hodno-
tu, ktorá nie je závislá od hlásateľa, a nezávisle od
hlásateľa aj v človeku účinkuje.

Viera v Ježiša má len vtedy zmysel, keď mení
nás a mení svet. Neostáva mi nič, len Božie slovo
prijať a prispôsobiť mu svoj život.      – jg –
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EĎŽE SA V NAŠEJ farnosti roz-
bieha činnosť eRka, o ktorom
sme vás už informovali, opäť

sme pre deti a mládež pripravili pekný
výlet. Tentokrát naše kroky, teda náš
autobus, smerovali na Morské oko.

Ráno 26. augusta o ôsmej hodine
sa pred našim kostolom zišli starí
známi škriatkovia, ich noví kamaráti,
a ako ináč, aj animátori. Len čo ani-
mátori identifikovali deti, ktoré na-
stúpili do autobusu, vydali sme sa
na cestu. Ešte sme zamávali rodičom
a už nás nebolo. Na úvod sme sa po-
modlili, aby sa nám výlet vydaril, a

pekne sme sa poďakovali nášmu
Oteckovi, že môžeme byť takto spolu.
Cestu sme si potom krátili veselým
spievaním z našich známych spev-
níčkov a do rytmu nám hrala gitara.
Zastavili sme sa aj na nákup v potra-
vinách, keďže sa nám značná časť
zásob jedla minula, lebo cesta bola
dlhá. A kto by odolal sladkostiam?

Ani sme sa nenazdali a boli sme
na Morskom oku. Ako taká veselá
skupinka ľudí sme sa dovalili k vode,
aby sme sa zblízka pozreli na to
„oko“. Potom sme chvíľu oddychovali,
veď aj najesť sa treba. Výlet sa ešte
len začal a potrebovali sme načerpať
novú dávku energie. Tá nám nemohla
chýbať, keďže deti boli príliš rozšan-
tené. Ale našťastie početný tím stra-
tegicky rozmiestnených animátorov
to všetko v pokoji zvládol. Ani slnieč-
ko nerobilo problémy, nesklamalo
nás a pekne nám svietilo. A tak sme



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
4. 11.

Sv. Karola Borromea, bs. 6.45
Flp 2,1-4; Ž 131; Lk 14,12-14 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

Pane, zachovaj moju dušu v tvojom pokoji. 17.00 + príprava birmovanci

Ut
5. 11.

Sv. Imricha 6.45
Flp 2,5-11; Ž 22; Lk 14,15-24 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

Tebe, Pane, patrí moja chvála v tomto našom
zhromaždení. 17.00 + príprava birmovanci

St
6. 11.

6.45
Flp 2,12-18; Ž 27; Lk 14,25-33 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

Pán je moje svetlo a moja spása. 17.00 + príprava birmovanci

Št
7. 11.

6.45
Flp 3,3-8a; Ž 105; Lk 15,1-10 11.30 + začiatok adorácie

Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. 18.00 + záver adorácie

Pi
8. 11.

6.45
Flp 3,17-4,1; Ž 122; Lk 16,1-8 11.30

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 18.00

So
9. 11.

Výr. posviacky Lateránskej baziliky 6.40 8.30 príprava birmovanci

Ez 47,1-2.8-9.2; Ž 46; Jn 2,13-22 9.30 príprava birmovanci

Riečne ramená obveseľujú Božie mesto,
posvätný stánok Najvyššieho. 18.00

Ne
10. 11. 32. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie H. Magurová B. Šimková D. Kassay M. Žiaranová
2. čítanie M. Ščerbej J. Hudáček K. Kassayová I. Farkašová

prosby A. Zapotoková D. Gajdošová J. Karniš J. Kucharčík

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 10. 11. 2002
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00 Ústav Ut, Št, So, Ne o 11.00
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Vo Vojčiciach v nedeľu 10. 11. budú o 14.00 hod. vešpery.

8. NOVEMBER – SV. BOHUMÍR
(1066? – 1115)

OHUMÍR (Gottfried) sa narodil
v Moulincourte vo Francúzsku
zo zbožných šľachtických rodi-

čov Froda a Alžbety. Rodičia pripiso-
vali narodenie svojho syna Božej mi-
losti. Dlho nemali deti a na radu
opáta Bohumíra sa horlivo modlili,
podporovali chrámy a sľúbili svoje
dieťa Božej službe. Ako 5-ročný pri-
šiel do kláštora Mont-Saint-Quentin
na výchovu. Zbožný život mníchov
naň mocne účinkoval. Zbožnosťou
často prevyšoval aj vlastných učite-
ľov. Asi v r. 1090 bol vysvätený za
kňaza. Zverili mu opatrovanie ne-
mocných, chudobných. V r. 1095 ho
vymenovali za opáta do kláštora
v Nogente v Pikardii. Kláštor bol
spustnutý. Potreboval opravu zvnút-
ra i zvonku. V krátkom čase sa stal
známym nielen počtom mníchov, ale
aj prísnym poriadkom a zbožnosťou.

V r. 1104 pri voľbe biskupa v Amiens
dostal Bohumír všetky hlasy. O voľbe
však nič nevedel. Všelijako sa bránil,
až nakoniec so slzami v očiach privo-
lil, že sa stane biskupom. Bohumír
aj na biskupskom stolci zostal ďalej
poníženým Božím sluhom. Jeho dob-
ročinnosť nepoznala hraníc. No mal
aj nepriateľov, ktorí ho chceli otráviť
vínom. Keď pozoroval, že napriek je-
ho snahám o polepšenie zvereného
stáda nevidí želaný úspech, vzdal sa
biskupskej hodnosti a vstúpil do kar-
tuziánskeho kláštora pri Grenobli,
aby v ňom zostal až do svojej smrti.
Odišiel tam 6. 12. 1114. Biskupi na
cirkevnej synode v r. 1115 neprijali
jeho zaďakovanie a rozkázali mu vrá-
tiť sa do biskupstva. Stále viac túžil,
aby ho nebo vyslobodilo z toho slza-
vého údolia. Usnul tíško v Pánu 8.
11. 1115. Pochovali ho v kláštornom
kostole v Soissons. Na jeho hrobe sa
stalo mnoho zázrakov.         – rm –

Sedem sviatostí Cirkvi
- prvé sväté prijímanie
- pomazanie starých
- pohreb
- svadba
- sviatosť ukrižovania
- posvetenie nemocných
- sviatosť narodenia
- rozsvietenie
- posledné pomazanie chorých
- posvetenie svätých
- sviatosť prikázania
- sviatosť obcovania
- pomazanie kňazstva
- sviatosť pokajania

Správna odpoveď:

- Sviatosť krstu
- Sviatosť birmovania
- Sviatosť Eucharistie
- Sviatosť pokánia a zmierenia
- Sviatosť pomazania chorých
- Sviatosť posvätného stavu
- Sviatosť manželstva

„MÚDROSTI“ Z NAŠICH RADOV

ODPUSTKY ZA DUŠE V OÈISTCI

V ERIACI, KTORÝ nábožne navštívi
cintorín a pomodlí sa akúkoľvek

modlitbu za zomrelých, môže v dňoch od
1. 11. do 8. 11. získať odpustky, ktoré
môže privlastniť iba dušiam v očistci.

V deň spomienky na všetkých verných
zomrelých  (2. 11.) môžeme získať odpust-
ky a privlastniť ich dušiam v očistci aj tak,
že navštívime kostol alebo verejnú ka-
plnku a pomodlime sa nábožne Modlitbu
Pána – Otče náš a prednesieme vyznanie
viery – Verím v Boha.

K podmienkam získania odpustkov je
potrebné vykonať si sviatosť pokánia, pri-
jať Najsv. Eucharistiu a pomodliť sa na
úmysel sv. Otca; vzbudiť si úmysel, že
chcem prijať odpustky za duše v očistci
alebo za konkrétnu dušu toho zomrelého.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


