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BDIVUJEME ČLOVEKA, čo
nasadzuje vlastný život, aby
zachránil niekoho iného,
možno milovaného človeka,

alebo niekoho, čo sa nachádza v ne-
bezpečenstve. Sú takí ľudia a je ich
viac, než si myslíme.

Ježiš nasadil svoj vlastný život.
Prijal smrť, trpkú, ťažkú smrť. Urobil
pre nás viac, než
čo môže urobiť
pastier pre svoje
stádo. Pozná na-
šu biedu, pozná
nás a miluje nás.

V dávnoveku sa „pas-
tiermi“ nazývali králi a vod-
covia ľudu. Ježiš je „dobrý
pastier“ pre Izrael a pre
všetky národy: voči svojim
zachováva vernosť až po
obetu života. Až vo svetle
veľkonočnej udalosti (smrť
a vzkriesenie) zjavuje ob-
razná reč o dobrom pastie-
rovi svoju hĺbku a pravdu:
jednotu medzi Ježišom a Otcom
a spoločenstvo, čo ho spája s jeho
učeníkmi.

Boh nazval človeka svojím synom.
Takou láskou obdaril človeka Boh
Otec. Túto svoju lásku zjavil v plnos-
ti v Ježišovi Kristovi. Ježiš, ako Dob-
rý pastier, obetuje za človeka svoj ži-
vot a chce,aby všetci patrili do jeho
ovčinca.

Aká to radosť byť vždy a všade člo-
vekom.

Aké to šťastie
vždy rozhodovať
o sebe.

Aké to šťastie
nepodliehať vlast-
ným slabostiam.

Tých sa treba opýtať, či
môže byť človek šťastný,
keď ničí dobro, či môže byť
človek šťastný, keď žije
v klamstve, či môže byť
človek šťastný, keď žije len
zmyslom?

Ak chcem byť Božím die-
ťaťom, ak sa mu chcem po-
dobať, ak chcem byť sku-
točne šťastný, musím svoj

život prežiť s Dobrým pastierom, mu-
sím budovať na ňom, na uholnom
kameni.  – jg –L
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(Jn 10, 16)

 súvislosti s referendom do EÚ
sa aj medzi kresťanmi často
diskutuje,  či je potrebné sa re-

ferenda zúčastniť, či Slovensko má
byť súčasťou EÚ, ale aj to, či je Eu-
rópa kresťanská, alebo nie a aká by
mala byť.  Ako sa má v danej situácii
rozhodnúť kresťan katolík? Životný
priestor v ktorom sa nachádzame je
Európa a Slovensko je súčasťou
tohto priestoru. Ďalším dôležitým fak-
tom je, že európska kultúra sa po
dve tisícročia vyvíjala pod vplyvom
kresťanstva a má nepochybne  kres-
ťanský základ. Na druhej strane,
Európa má veľmi trpkú skúsenosť z
minulého storočia, keď dva krát bola
zasiahnutá vojnou, ktorá práve na
tomto kontinente zanechala najkru-
tejšie stopy.

To bolo tiež dôvodom, prečo sa
niektorí významní kresťanskí politici
- Robert Schuman, Konrád Adenau-
er, a Alcida de Gasperi - začali zao-
berať myšlienkou postupného zjed-
nocovania národov Európy, aby sa po-
dobné tragédie už neopakovali. Navyše
vniesli do politického života aj du-
chovné a občianske čnosti, čo viedlo
k tomu, že v prípade Schumana a de
Gasperiho sa začal proces ich blaho-
rečenia. Vízia otcov myšlienky európ-
skej integrácie - cez porozumenie a
spoluprácu nastoliť v Európe pokoj a
trvalý mier -  sa napĺňa. Aj preto
Cirkev podporuje tento proces „ako
cestu k mieru a harmónii medzi
ľuďmi, pokladajúc ho za rýchlejší
spôsob, ako dosiahnuť spoločné do-
bro v Európe.“ (Ján  Pavol II.)

Zjednotením získa Európa silu,
vďaka ktorej bude môcť prevziať

zodpovednosť za svoj príspevok aj v
ostatných častiach sveta. Ak sa Slo-
vensko chce rozvíjať a ak naši obča-
nia majú veriť vo svoju budúcnosť,
základným predpokladom na naplne-
nie našich očakávaní je pokoj  a dlho-
dobá stabilita. Hoci najväčšiu zodpo-
vednosť za pokoj  vo svete nesú pred-
stavitelia štátov, pričiniť sa oň musíme
všetci. Ježiš blahoslaví tých, ktorí ší-
ria pokoj. Táto úloha je zvlášť dô-
ležitá pre nás kresťanov.

Pravidlo, ktoré je spoločné  všet-
kým ľuďom: „Čo chcete, aby ľudia
robili vám, robte aj vy im.“ (Mt 7,12),
je základom na dialóg medzi kres-
ťanmi, no aj s predstaviteľmi iných
náboženstiev, ktoré sú dnes zastú-
pené v EÚ, ako aj s neveriacimi.
Toto zlaté pravidlo hovorí o láske, o
tom, aby sme milovali všetkých bez
rozdielu. Je to príležitosť, ako sa
naučiť milovať nielen blížnych, ale
rovnako si vážiť národ druhého ako
vlastný.

Pre nás kresťanov je zjednocova-
nie Európy priestorom na angažova-
nie a presadzovanie spoločného dob-
ra v spoločenskom živote. Naša vie-
ra sa nedá uchrániť izolovaním sa a
uzatváraním. Viera žije tým, že sa
šíri. Viera, ktorá sa bojí, odumiera.
Európa potrebuje novú evanjelizáciu
a my máme byť apoštolmi Kristovho
učenia. Úlohou kresťana je činorodá
aktivita v občianskej spoločnosti, kde
má svedčiť o Bohu svojimi postojmi,
konaním a každodenným životom.
Prvým krokom bude odovzdanie hla-
su pre vstup Slovenska do EÚ .
(Spracované podľa „Pastierskeho listu bisku-
pov Slovenska o európskej integrácii“)  – bl –

KREST¡AN A EURÓPSKA ÚNIA



Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.30  – Ústav Ut, Št, So o 11.00

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Sv. Pankráca, mč. 6.45 16.15 príprava 1.sv.p. - deti

Sk 11,1-18; Ž 42; Jn 10,11-18 11.30
Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. 17.00 po sv. omši nácvik 1. skup

6.45 16.15 príprava 1.sv.p. - deti

Sk 11,19-26; Ž 87; Jn 10,22-30 11.30
Chváľte Pána, všetky národy. 17.00

Sv. Mateja, ap. 6.45 16.15 príprava 1.sv.p. - deti

Sk 1,15-17.20-26; Ž 113; Jn 15,9-17 11.30
Pán si ma vybral spomedzi chudobných. 17.00

Sk 13,13-25; Ž 89; Jn 13,16-20 6.45

11.30

18.00

Sv. Jána Nepomuckého, kň. mč. 6.45
Sk 13,26-33; Ž 2; Jn 14,1-6 11.30

Oslávil si, Otče, svojho Syna. 18.00
Sk 13,44-52; Ž 98; Jn 14,7-14 6.40

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha 18.00

7.00

9.00 1. sv. prijímanie

11.00
15.00 vešpery

Sk 9,26-31; Ž 22; 1Jn 3,18-24;Jn 15,1-8 18.00

Po     
12. 5.

Ut     
13. 5.

5. veľkonočná nedeľa

So     
17. 5.

Ne     
18. 5.

Pi     
16. 5.

9.30 sv. pokánia detí 1. skup + 

rodičia

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať 

budem naveky.

St     
14. 5.

Št     
15. 5.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

18.5.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová P. Urban K. Kassayová M. Švagrovská

2. čítanie Ľ. Bajus R. Černáková M. Sakáčová B. Dinisová

prosby J. Galgan B. Šimková D. Kassay

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach bude v nedeľu 18. 5. o 14.00 pobožnosť.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
14. MÁJ –  SV. MATEJ

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marek Tomašik a Katarína Fižiarová
Adrián Vargaeštok a Viera Vargová

Martin Bačo a Jana Bodáková
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

1. Po - Pi hodinu pred každou sv.
omšou - možnosť prijať sviatosť
pokánia.

2. Vo Vojčiciach bude stretnutie
prvoprijímajúcich detí v stredu
14. 5. o 18.00.

3. Prvoprijímajúce deti, ktoré boli po-
krstené v iných farnostiach ako
v Trebišove, nech donesú svedec-
tvo o krste z farnosti, kde boli po-
krstené.

4. Počas mesiaca máj bude pri večer-
nej sv. omši vysluhovaná májová
pobožnosť.

5. Stretnutie kresťanských dôchod-
cov bude v stredu 14. mája 2003
o 15. hod. v MsKS.

ZZZZZOOOOO     ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V sobotu 3. 5. si sviatosť
manželstva vyslúžili Martin
Ižo a Ľubomíra Mazurkovi-
čová. Na spoločnej ceste životom im
prajeme veľa Božieho požehnania.

pasiteľ Ježiš Kristus si vyvolil
dvanásť apoštolov zaiste vzhľa-
dom na dvanásť kmeňov izrael-

ských. Ale tento počet narušila smrť
zradcu Judáša Iškariotského. Jeho
miesto sa malo obsadiť, Ježišom za-
vedený posvätený počet bolo treba
doplniť.

Rozhodovalo sa medzi dvoma: Jo-
zefom, ktorý sa volal Barsabáš, s prí-
mením Justus a Matejom. Lós padol
na Mateja. On sa stal Judášovým zá-
konitým nástupcom a zaujal miesto
medzi dvanástimi apoštolmi.

Matej bol židovského pôvodu, rov-
nako ako všetci apoštoli. Nasledoval
Ježiša, počúval jeho poúčania od za-
čiatku jeho kazateľskej činnosti až po
jeho nanebovstúpenie, a tak mohol
byť spolu s apoštolmi svedkom jeho
vzkriesenia.

Matej ako apoštol prijal Ducha
Svätého v deň Turíc (Sk 2, 1-13). Po-
tom podľa tradície hlásal evanjelium
najprv v Judei, ale o ďalších miestach
jeho účinkovania niet zaručených
správ. Podľa Nicefora kázal a pod-
stúpil mučenícku smrť v Etiópii ale-
bo v južnom Egypte, no podľa iných
prameňov ho ukameňovali v Palestí-
ne ako nepriateľa Mojžišovho zákona,
keď tam hlásal Židom Ježišovo
evanjelium.

Najväčšmi dotknutí a urazení sa
cítili farizeji a kňazi, ktorým robil vý-
čitky, že odsúdili a ukrižovali Krista,
ktorý skutočne vstal z mŕtvych, lebo
bol Boží Syn.

Mateja často zobrazujú so
sekerou, pretože podľa legendy, keď
po ukameňovaní nebol ešte mŕtvy,
pristúpil k nemu rímsky vojak a
sekerou mu odťal hlavu.

Sviatok sv. Mateja apoštola sa
podľa predošlého kalendára slávil
24. februára, ale teraz, podľa nového
liturgického kalendára, sa slávi 14. 5.

Sv. Matej spolu s ostatnými apoš-
tolmi patrí medzi vyvolených v nebi a
podľa prisľúbenia Božského Majstra
(Mt 19, 48) pri obnovení sveta za-
sadne na jeden z dvanástich trónov
a bude súdiť dvanásť kmeňov izra-
elských.         – rm –


