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EŽIŠ SA MODLIL so svojimi ro-
dičmi ako každé iné dieťa ži-
dovskej rodiny. Neskôr sa mod-

lil so svojimi učeníkmi a priateľmi.
Vždy ho však ťahalo aj do samoty.
Pozemský Ježiš uskutočňuje to, čo
je pre večného
Božieho Syna ži-
votom: dokonalé
prilipnutie k Ot-
covi.

Život každého
z nás si vyžaduje
svoje. Nemáme
čas, vravíme. Je
to pravda: ne-
máme čas, ktorý
by sme mohli len
tak márniť. Ale je to stratený čas,
keď sa ustavične vraciame k pra-
meňu, z ktorého žijeme?

Petrova svokra skúsila uzdravujú-
cu Ježišovu silu. Posluhuje Ježišovi
a učeníkom. Posluhovanie je formou
jej viery a nasledovania. Večer Ježiš
uzdravuje chorých a vyháňa diablov.
Zaujímajú ho ľudia, všetci ľudia.
Opätovne sa však vracia do ticha.
Ježiš potrebuje chvíle modlitby osa-
mote, chvíle hlbokého zjednotenia

s Otcom. Potom môže ísť opäť k ľu-
ďom. Boh má ustavične záujem uz-
dravovať poranené stvorenie. Kam
prichádza Ježiš, tam ustupujú tem-
né mocnosti.

Veľkou posilou sú pre mňa slová
evanjelia o zázra-
koch v Kafarnau-
me, kde k Ježišovi
prinášali všetkých
trpiacich a cho-
rých a on mno-
hých uzdravil a
vyhnal mnoho
zlých duchov. On
môže aj moje trá-
penia premeniť na
radosť, v ňom náj-

dem zmysel života aj spásu.
Ak ma pohoršuje správanie sa

mladých ľudí, nepomôže, ak ich za-
hriaknem. Oveľa účinnejšia je mod-
litba za nich a v mene Ježišovom
rázny príkaz diablovi, aby tých ľudí
opustil. Je to povel na odchod diab-
la, nie na zahanbenie a odsúdenie
človeka.

Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý,
zachráň ma a budem zachránený.

 – jg –
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 PRÍBEHOM O BERNADETE
Soubirousovej, 14-ročnej dcé-
re chudobného mlynára,
ktorej sa pri rieke Gave počas

zbierania raždia a dreva zjavila Pan-
na Mária, sme sa už v našom ča-
sopise stretli. Príbeh sa odohral 11.
februára 1858 a potom v krátkom
čase ešte 17 krát.

Dnes sú Lurdy mestom modlitby
a zázrakov, prúdia tu zástupy veria-
cich i neveriacich a prosia Preblaho-
slavenú Pannu Máriu o pomoc. Na
spôsob prosby vznikli aj litánie
k Panne Márii lurdskej, ktoré sú
schválené pre súkromnú pobožnosť
veriacich.

Panna Mária vyzývala Bernadetu,
aby ľudia robili pokánie. V deň výro-
čia tohto zjavenia prosme aj my
Pannu Máriu lurdskú za pokoj vo
svete i v našej vlasti.

Nepoškvrnená Panna a Matka
naša, ktorá si sa zjavila nepatr-
nému dieťaťu, pomôž nám svojím
mocným príhovorom, aby sme us-
tavične žili v pokore a úprimnosti

pravých Božích dietok a stali sa
účastnými nebeského požehnania.
Vypros nám milosť, aby sme za
svoje spáchané hriechy činili po-
kánie, varovali sa od tejto chvíle
každého hriechu a horlivo sa sna-
žili stále viac napredovať v pravej
čnosti. Aby sa nám tvoje materin-
ské srdce nikdy nezatvorili, ale
vždy bolo otvorené a bez prestania
nám vyprosovalo tie milosti, ktoré
by v nás rozohnili božskú lásku a
robili nás stále hodnejšími večnej
koruny, aby sme raz s tebou, Ne-
poškvrnená Panna, Trojjediného Bo-
ha mohli chváliť a velebiť na veky
vekov. Amen.

(Modlitba k Panne Márii lurdskej podľa „Litánií“)

Panna Mária, ktorá si si vyvolila
jednoduché dievčatko, aby sme sa
my učili byť prostými a čistými,
vyslyš nás, vylieč svet zo všetkých
rán novej doby a prispej k očisteniu
našej duše a k roznieteniu lásky
nášho srdca, aby sme si ctili tvoje
meno Nepoškvrnené počatie.

– hv –

POŽEHNANÁ SI, PANNA MÁRIA,
            NAD VŠETKY ŽENY NA SVETE

A práve deťom sa venuje eRko -
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí,
ktoré má svojich členov aj v Trebišove.
Našim cieľom je pravidelné stretávanie
sa detí s animátormi, cez ktoré chceme
deti formovať na dospelé kresťanské
osobnosti. Pravidelné stretnutia oboha-
cujú spoločné akcie ako letné táabory,
spoločné výlety a iné. Zároveň sme stále
otvorení pre nových členov a to či už
na stretkách alebo spoločných akciách.

Jednou z našich ďalších akcií je aj
detský ples, na ktorý srdečne pozýva-
me všetky deti od 7 - 14 rokov. Okrem
nich však pozývame aj vás, milí rodičia.

Ples sa bude konať 15. 2. o 15.00
na ZŠ M. R. Štefánika. Pripravené je aj
množstvo prekvapení a zábavy. Ak máte
o ples záujem a chcete sa dozvedieť
viac, vzadu v kostole sú pozvánky s
bližšími informáciami.

Tešíme sa na vás!

Deti sú nádejou národa, celej spoločnosti



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Prvé sväté prijímanie v našej
farnosti plánujeme takto:
1. skupina (Po) - 18. 5.
2. skupina (Ut) - 25. 5.
3. skupina (St) - 1. 6.
Vojčice - 1. 6.

2. V pondelok 10. 2. po večernej sv.
omši bude stretnutie rodičov detí,
ktoré majú záujem o ples. Stret-
neme sa v orlovni.

3. Po 1. ročníku Dobrej noviny v Tre-
bišove vyslovujeme Pán Boh za-
plať všetkým darcom, ktorí svojou
finančnou čistkou podporili misij-
né projekty v Afrike. Zároveň ďa-
kujeme za srdečné prijatie a šte-
dré pohostenie vo vašich príbyt-
koch. Spolu sme navštívili 98
domácností a vyzbierali sme
20600,90 Sk. Pán Boh zaplať!

4. V dňoch 14.-16. 2. 2003 sa usku-
toční Púť radosti vo Vysokej nad
Uhom – stretnutie mládeže nad 16
rokov, kde môžeš slobodne zažiť
spoločenstvo, ktoré pomáha roz-
víjať komunikáciu, spoznávať
a prijímať seba aj iných. Uzávierka
prihlášok je 7 dní pred začiatkom
púte. Prihlásiť sa môžete:
Univerzitné pastoračné centrum,
Alžbetina 14, 040 01  Košice, tel./
fax: 055/6255953, www.upcke.rcc.sk,
upcke@post.cz
Téma: Láska znamená „ty“
Hostia: Don János Szöke, SDB,
postulátor procesov blahorečenia
v Budapešti a JCDr. Bartolomej
Gábor, PhD., dekan Moldavy nad
Bodvou
Z programu: Pi: 20.00 sv. omša –
So: 9.00 prednáška, o. Pavol Hu-
dák – 17.30 sv. omša, o. B. Gábor
– 20.00 dialóg s hosťom Don J.
Szöke – Ne: 9.30 sv. omša, Mons.
Alojz Tkáč.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Sv. Školastiky, pn. 6.45
Gn 1,1-19; Ž 104; Mk 6,53-56 11.30

Zo svojich diel nech sa teší Pán. 17.00

Panny Márie Lurdskej 6.45
Iz 66,10-14c; (Ž) Jdt 13,18-19; Jn 2,1-11 11.30
Požehnaná si, Panna  Mária, nad všetky 

ženy na svete.
17.00

Gn 2,4b-9.15-17; Ž 104; Mk 7,14-23 6.45

11.30

17.00

6.45
Gn 2,18-25; Ž 128; Mk 7,24-30 11.30 +začiatok adorácie

Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. 18.00 +záver adorácie

Sv. Cyrila,mn. a sv. Metoda, bs. 6.45
Gn 3,1-8; Ž 32; Mk 7,31-37 11.30

18.00
Gn 3,9-24; Ž 90; Mk 8,1-10 6.40

Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia 

na pokolenie.
18.00

7.30

9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

Po     
10. 2.

Ut     
11. 2.

St     
12. 2.

Duša moja, veleb Pána; on je 

nesmierne veľký

Št     
13. 2.

6. nedeľa v období cez rok

So     
15. 2.

Ne     
16. 2.

Pi     
14. 2.

Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu.
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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

16.2.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie A. Zapotoková D. Gajdošová P. Lörinc J. Kucharčík

2. čítanie M. Čierna B. Šimková J. Hudáček M. Žiaranová

prosby M. Ščerbej R. Černáková M. Sakáčová

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach v nedeľu 16. 2. budú o 14.00 hod. vešpery.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA

12. FEBRUÁR
SV. BENEDIKT ANIANSKY
(750? – 821)

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00

Kasárne Ne o 11.00

ENEDIKT SA NARODIL
okolo r. 750 ako syn grófa
Aigulfa z Maguelone (južné
Francúzsko). Otec ho vycho-

vával pre vojenský život. On sa však
rozhodol vstúpiť do kláštora a svoj
život zasvätiť Bohu. V r. 774 vstúpil
do kláštora Saint-Seine pri Dijone.
Po piatich rokoch z neho odišiel a
žil ako pustovník.

Benedikt prešiel troma fázami vý-
voja. Spočiatku bol za radikálnu von-
kajšiu askézu. Pri druhom pokuse
sa predošlý prísny poriadok zmiernil.
Prihlásilo sa mnoho učeníkov a Be-
nedikt pre nich vybudoval kláštor.
Napokon okolo r. 787 vystaval kláš-
tor i nový kostol v benediktínskom
duchu. Chýr o Benediktovi sa dostal
na kráľovský dvor. Jeho horlivosť sa
neobmedzila iba na vlastný kláštor.

Cisár Ľudovít Pobožný rozšíril Be-
nediktovu špeciálnu autoritu na
všetky kláštory vo Francúzsku. Vy-
staval neďaleko svojej rezidencie
v Aix-le-Chapelle kláštor, aby mal
Benedikta stále blízko seba. Kláštor,
v ktorom bolo tristo mníchov, mal
byť vzorovým pre celú Franskú ríšu.

V r. 817 sa v Aix-le-Chapelle slá-
vilo pamätihodné generálne zhromaž-
denie benediktínov. Výsledkom bolo
Capitulare Institutum, pozostávajú-
ce zo 75 kapitol. Je to akoby prvý
generálny zákonník. Cisár toto Ca-
pitulare schválil. Benediktova čin-
nosť sa však netýkala výlučne re-
hoľného života. Horlivosť za duše ho
hnala ohlasovať Božie slovo v rehoľ-
ných celách aj na križovatkách ciest.

Zomrel 11. februára 821 v Korne-
liműnsteri pri Aachene. Napísal viac
spisov, mnoho kázní i listov.

– rm –


