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EŽIŠ JE pravá manna, je aj
pravý vinič. Slovo o viniči má
svoje korene v Starom zákone.

Izrael, národ Zmluvy, bol „vinicou“,
ktorú Boh vysadil s veľkou láskou.
Vlastný, dobrý vinič je sám Ježiš,
prostredník Nového zákona, začiatok
nového Božieho ľudu. Boh a
jeho ľud, to bol Starý zá-
kon. Otec, Syn a učeníci,
to je nová skutočnosť.
Syn je v stredobode, kto
má s ním spoločenstvo,
ten má život. Kto os-
táva v ňom, toho život
je plodný. Ako zostať v
ňom, na to je jeden pro-
striedok a súčasne aj
spoľahlivý znak: počúvať
jeho slovo. Prichádzať k
Ježišovi znamená veriť v
Ježiša. Zostávať v ňom nie je vecou
pocitu a nálady, ale živého činu: žiť
vieru.

Ježiš Kristus ponúka nádherné
podobenstvo o viniči. On je pravý vi-

nič a všetci ľudia sú ratolesti tohto
viniča. Môžu v ňom ostávať prijatím
jeho slov, ktoré hlásajú vzájomnú
lásku. S Bohom môžem byť spojený
jedine láskou, lebo Boh je láska a
táto láska je životom, životom, ktorý
je vo viniči aj v ratolestiach.

Skutky apoštolov nám podávajú
malý príklad tejto lásky. Šavol sa
vracia do Jeruzalema. Poznali ho ako

prenasledovateľa
Cirkvi. Vraj sa ob-
rátil, ale ako tomu
uveriť? Veľmi ťaž-
ko je zmeniť zlú
mienku o blížnych.
Nechcú ho prijať do
svojho spoločenstva.
Na pomoc mu pri-

chádza Barnabáš a učeníci.
Vydávajú o ňom svedectvo, hovoria

o ňom dobré veci, bránia ho pred
útočníkmi... Mali v sebe pravú Božiu
lásku a vďaka nej aj plnosť Božieho
života. Boli živými ratolesťami Ježi-
ša Krista.

Nemilujme len slovom a jazykom,
ale skutkom a pravdou.

– jg –

ÁJ JE MESIACOM, o ktorom
sa hovorí ako o mesiaci lásky.
V máji už jar naplno prepuk-

la vo svojom rozkvete. Kvitnú stromy,
prvé kvietky prilákajú včielky a vtá-
čiky veselo vyspevujú svoje piesne.

V kresťanskom živote je máj za-
svätený Panne Márii, v máji zvyknú
naše deti prvýkrát prijímať Ježiška
do svojho srdiečka. Samé krásne
a príjemné chvíle. Dokonca aj Deň
matiek sme si pripomenuli v máji.
Mnohí z nás vyriekli aspoň zopár
krásnych slov, obdarovali mamy kve-
tinami. Na svoje si prišli aj muži.
Hokej ich zaujal naplno a mnohí ne-
šetrili slovami chvály na našich ho-
kejistov. Nemožno im to uprieť, hra-
li výborne.

Máj je teda mesiacom, keď sa ne-
šetrí prejavmi lásky, chvály, obdivom.
Je plný citov a my sa v nich rozplý-
vame.

Položme si však ruku na srdce,
koľkí z nás pri pohľade na pekný
kvet, rozkvitnutý strom, či pri počú-
vaní trilkotu vtáčikov mysleli na Bo-
ha? Koľkí z nás sa denne modlia za
svoje mamy, otcov? Či azda na to
stačí jeden deň v roku?

Kto pozorne sledoval hokejové zá-
pasy, určite si všimol, že Lašák sa
pred zápasom pomodlil a prežehnal.
Svoju vieru vyznal pred celým sve-
tom. Ktorý z mužov poďakoval Pánu
Bohu, že nám dal takých reprezen-
tantov? Počula som poznámku:„Veď
to robia za peniaze“.

Naše deti pristúpia k prvému svä-
tému prijímaniu. Čo má pre ne väč-

šiu cenu, Ježiš alebo darček, ktorý
dostanú? Odpoveď hľadajme v srd-
ciach rodičov, nie detí.

Referendum – koľko rečí sa vedie
o politike. Najmä nadávok na to, ako
nám bude. Komu nám? Tebe, mne? –
Všetkým. Všetci musíme niečo uro-
biť, aby bolo ináč.

Máj – mesiac lásky. Všetci miluje-
me. Ústami. Iba na srdcia a skutky
zabúdame. Menili by sme svet, spo-
ločnosť, vládu, šéfa, suseda, iba na
seba zabúdame. Kedy zmeníme seba?

Nezabúdajme, prečo Pán Ježiš vstal
z mŕtvych! Nezabúdajme na bez-
výhradnú dôveru oprieť sa o Boha,
ktorý vie, čo nám chýba a postará sa
o nás. Jedna brazílska pieseň hovorí:

Iba Boh môže dať vieru, ale ta
môžeš o nej svedčiť.

Iba Boh môže dať nádej, ale ty
môžeš vlievať bratom dôveru.

Iba Boh môže dať lásku, ale ty
môžeš učiť milovať.

Iba Boh môže dať pokoj, ale ty
môžeš rozsievať jednotu.

Iba Boh môže dať silu, ale ty
môžeš byť oporou skľúčenému.

Iba Boh je cesta, ale ty ju môžeš
ukázať iným.

Iba Boh je svetlo, ale ty mu
môžeš dať zažiariť v ľudských
očiach.

Iba Boh je život, ale ty môžeš
v iných vzkriesiť túžbu žiť.

Iba Boh môže urobiť to, čo sa
zdá nemožné, ale ty môžeš urobiť
čo je možné.

Iba Boh stačí sám sebe, ale rad-
šej sa spolieha na teba.         – hv –

Nemilujme len slovNemilujme len slovNemilujme len slovNemilujme len slovNemilujme len slovom a jazykom,om a jazykom,om a jazykom,om a jazykom,om a jazykom,
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VINIÈ A RATOLESTI



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

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

6.45
Sk 14,5-18; Ž 115; Jn 14,21-26 11.30

Nie nás, Pane, osláv, ale svoje meno. 17.00

Sv. Bernardína Sienského, kň. 6.45 16.15 príprava 1.sv.p. - deti

Sk 14,19-28; Ž 145; Jn 14,27-31a 11.30
Velebíme ťa, Pane, pre tvoju slávu. 17.00 po sv. omši nácvik 2. skup

Sv. Krištofa Magallaens, kň. a spol 6.45 16.15 príprava 1.sv.p. - deti

Sk 15,1-6; Ž 122; Jn 15,1-8 11.30
S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 17.00

Sv. Rity z Kassie, rh. 6.45
Sk 15,7-21; Ž 96; Jn 15,9-11 11.30

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. 18.00

6.45
Sk 15,22-31; Ž 57; Jn 15,12-17 11.30

Budem ťa, Pane, velebiť medzi národmi. 18.00
Sk 16,1-10; Ž 100; Jn 15,18-21 6.40

Boh je náš Pán a my sme jeho ľud. 18.00

7.00

9.00 1. sv. prijímanie

11.00
15.00 vešpery

18.00

Po     
19. 5.

Ut     
20. 5.

So     
24. 5.

Ne     
25. 5.

Pi     
23. 5.

6. veľkonočná nedeľa

Sk 10,25-26.34-35.44-48; Ž 98; 1Jn 4,7-10;Jn 
15,9-17

9.30 sv. pokánia detí 2. skup + 

rodičia

St     
21. 5.

Št     
22. 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

25.5.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna M. Ruttkayová J. Hudáček M. Žiaranová

2. čítanie M. Ščerbej A. Zapotoková N. Tomková J. Kucharčík

prosby H. Magurová D. Gajdošová P. Lörinc

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach bude v nedeľu 25. 5. o 14.00 pobožnosť.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
19. MÁJ –
SV. PETER CELESTÍN  (1215 ? - )

ETER SA NARODIL v Isercii,
v juhotalianskej Apúlii asi v r.
1215 chudobným, ale čnostným

rodičom ako predposledný z dvanás-
tich detí. Keď mal 5 rokov, zomrel mu
otec. Matka vychovávala 12 detí v Bo-
žej bázni. 11 chlapcov dala vyučiť
remeslá a Petra dala do školy. Peter
robil v škole veľké pokroky. Ako 20-
ročný sa utiahol na pusté miesto,
kde v jaskyni žil tri roky v modlit-
bách, pôstoch a rozjímaní. Chýr o je-
ho svätom živote sa rozniesol po ce-
lom kraji. Ťažko sa dal presvedčiť,
aby prijal posvätenie kňazstva.

Napokon šiel do Ríma a tu ho
prijal. O dva roky Rím opustil a päť
rokov žil v jaskyni na vrchu Morrone
(východne od Ríma). Tam sa k nemu
v r. 1251 pripojili iní nasledovníci.
Spolu postavili kláštor, v ktorom žili
podľa prísnych pravidiel sv. Benedik-
ta. Pápež Urban IV. ich potvrdil v r.
1264 ako novú vetvu rádu sv. Be-
nedikta. Títo muži žili podľa vzoru
egyptských pustovníkov. Pápež Gre-
gor X. schválil 22. marca 1275 nový
rád a obdaril ho mnohými výsadami.
Nová rehoľa sa menovala Bratia Du-
cha Svätého. Keď sa jeho predsta-
vený Peter stal pápežom pod menom
Celestín V., stali sa členovia rehole
známi ako celestíni.

13. decembra 1294 sa zriekol hod-
nosti pápeža, obliekol si svoj starý
pustovnícky odev, rozlúčil sa s kar-
dinálmi a odišiel. Cirkev spravoval
iba štyri mesiace.

Peter tajne odišiel do svojho
kláštora Morrone, kde si vzal so se-
bou jedného učeníka, s ním sa utia-
hol do blízkeho lesa a tam tajne žil
v snahe o spásu svojej duše.

Jeho nástupcom sa stal pápež Bo-
nifác VIII. Chcel sa vymaniť spod
francúzskeho vplyvu. Francúzski

nespokojenci chceli použiť proti ne-
mu Petra. Ten preto chcel újsť do
Grécka, avšak vyslanci pápeža Boni-
fáca ho dopravili na hrad Fumone,
kde ho držali až do jeho smrti, aby
ho svetskí mocnári nezneužili proti
pápežovi. Mal tam izbičku, upravenú
na spôsob pustovne v Morrone
a dvoch členov rádu ako spoločníkov.
Peter sa však nesťažoval, žil spokoj-
ne a ticho. V roku 1296 dostal zim-
nicu, dal sa zaopatriť sviatosťami
chorých. Zomrel v Pánu 19. mája
1296. Klement V. ho už 5. mája 1313
vyhlásil za svätého.          – rm –

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

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.

ZZZZZOOOOO     ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V nedeľu 11. 5. sviatosť krstu
prijal Dominik Ondruš. Ví-
tame ho v našom spoločen-

stve. Nech je rodičom na radosť a
svetu na osoh.

OZNAMY

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

2. Vo Vojčiciach bude stretnutie
prvoprijímajúcich detí v stredu
21. 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 je pri večernej
sv. omši  májová pobožnosť.


