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EĎ NÁS BOH MILUJE,
keď nás oslovuje, pri-
jíma, tak to berie

vážne. Miluje nás s božskou
vážnosťou a s božskou ra-
dosťou. Vo svojej rozlúčkovej
modlitbe Pán Ježiš prosí za
svojich učeníkov, aby ich
Otec zachoval v jednote viery
a lásky. Nezameniteľným znakom
jednoty má byť radosť.

Ježiš Kristus sa modlí za všet-
kých: „Posväť ich pravdou… Svätý
Otče, zachovaj ich vo svojom mene…
aby všetci boli jedno…“ Kristus robí
všetko preto, aby človek zotrval v lás-
ke. Odovzdáva mu Božie slová, ktoré
sú pravda a život. Udeľuje mu Ducha
Svätého, aby skrze neho ostával v
Božej láske. Seba samého obetuje,
aby bol človek posvätený pravdou.
Všetkých, ktorých posiela, chce mať
posvätených. A posiela ich, aby všet-
kým priniesli jeho posolstvo, aby
všetkých učili jeho láske, aby všet-
kým dokázali, že Boh je láska, aby,
sami posvätení, iných posväcovali…
Toto poslanie nesplnia dobre, ak ne-
budú zjednotení s ním.

Ježiš Kristus sa modlí aj za mňa.
Aj mňa posiela svedčiť o láske. Aj
mňa posväcuje Duchom Svätým. Aj
mňa posväcuje a utvrdzuje v pravde.
Kiež ho nesklamem, kiež nesklamem
tieto jeho vrúcne túžby, kiež sám
uverím láske, akou ma miluje, kiež
všetkým a všade prejavujem túto lás-
ku, aby on, skrze mňa, mohol všet-
kým dávať svoju lásku.

Kristovým slovom a Kristovou obe-
tou sme všetci posvätení. Boh nás
pozná, jemu patríme. Boh je nespo-
znateľný, on sám sa mi môže zjaviť
na cestách, ktoré sú celkom a iba
jeho cestami, v slovách, ktoré nepre-
niknú do nijakého ľudského ucha,
v pojmoch, ktoré presahujú všetko
ľudské chápanie.  – jg –
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(Jn 17, 17)
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ÁRIA JE v Lukášovom evanje-
liu predstavená ako jedna zo
základných postáv  kresťan-

ských „anavím“ - chudobných. Na
nej sa ukazuje, ako Boh pristupuje k
núdznemu, ktorý ho potrebuje, ako
sa stará o toho, kto k nemu volá.

Bezprostredným kontextom proroctva
o meči, ktorý „preniká dušu“ sú pro-
roctvá spojené s dieťaťom  Ježišom
a s jeho poslaním. Ide o dve výpo-
vede, ktoré navzájom úzko súvisia.

  V súvislosti so Simeonom  sa 3-
krát spomína Svätý Duch, ktorý je
neustále prítomný pri všetkých zlo-
mových momentoch Lukášovho roz-
právania o Ježišovom detstve. Ten-
toraz napĺňa Simeona prorockým
duchom. Takto je v scéne zastúpený
SZ v podobe zachovávania Zákona a
v podobe proroka a prorokyne.
Simeon a Anna zároveň predstavujú
aj zástupcov skupiny tzv. kres-
ťanských anavím, „chudobných“ ľudí,
ktorí sa úplne spoliehajú na Boha a
ktorí očakávajú Mesiáša - Vyslobo-
diteľa. Zdržujú sa v chráme, deň čo
deň sa postia a modlia.

Vrcholným bodom celej tejto časti
je Simeonov chválospev v ktorom je
zvýraznený univerzálny význam die-
ťaťa neustále ostávajúceho v centre
pozornosti. Druhým vrcholným bo-
dom, ktorý vyplýva už so spomenu-
tého a ďalej ho rozvíja, je prorocké
požehnanie vo veršoch 34 a 35,
ktoré zdôrazňuje osud mesiášskeho
dieťaťa uprostred vlastného národa.
S tým je spojené rozhodnutie, ktoré
musí národ urobiť. Aj v tomto prí-

pade ide nielen o vyjadrenie jednej
zo základných životných situácií Je-
žiša, ale o teologické vyjadrenie -
reflexiu skúseností pozemského Je-
žiša, v ktorej centre je výzva k roz-
hodnutiu uznať alebo neuznať v
ňom Krista. Prorocké výpovede majú
svoje základné umiestnenie v tradí-
cii Izraela. Preto sú tieto rozpráva-
nia popretkávané citátmi zo Starého
zákona. Ich úlohou je vyjadriť konti-
nuitu, tradíciu, udalosť naplnenia
prisľúbenia..

Jeho rodičia boli udivení nad tým,
čo sa o Ježišovi hovorilo. Simeon ich
požehnal a Márii, jeho matke, pove-
dal: Hľa, on je určený na padnutie a
povstanie mnohých v Izraeli a na
znamenie protirečenia - a tvoju
vlastnú dušu prenikne meč - aby sa
zjavilo zmýšľanie mnohých sŕdc.

Proroctvo pôsobí prekvapivo, pre-
tože nasleduje po radostnom chvá-
lospeve, ktorý Ježiša opisuje ako zá-
chranu, osvietenie pohanov a slávu
Izraela. Atmosféra radosti, naplne-
nia a pokoja je odrazu prerušená os-
trým tónom, ktorý vyvoláva obraz
meča prenikajúceho dušu, a ozna-
čenie dieťaťa ako znamenia, ktoré
bude príčinou protirečenia a pádu
mnohých v Izraeli.

Mária ako učeníčka je vzorom na-
sledovania Ježiša, vzorom snahy po-
znať Pravdu a žiť ju. Simeonovo
proroctvo o meči, ktorý prenikne jej
dušu nemôžeme chápať iba ako
pasívne znášanie bolesti. Cieľom
Máriinhojej života nie je utrpenie,
ale plný život, ku ktorému cezeň
prichádza. Toto je cesta, po ktorej
musí kráčať každý učeník nasle-
dujúci Učiteľa. – bl –

„V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý
očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že
neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.“    Lk 2,25-26

SIMEONOVA REÈ V CHRÁME



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

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Sv. Marcelína a Petra, mč. 6.45
Sk 19,1-8; Ž 68; Jn 16,29-33 11.30

Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. 17.00

Sv. Karola Lwangu a spol., mč. 6.45
Sk 20,17-27; Ž 68; Jn 17,1-11a 11.30

Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. 17.00

6.45
Sk 20,28-38; Ž 68; Jn 17,11b-19 11.30

Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. 17.00

Sv. Bonifáca, bs. mč. 6.45
Sk 22,30;23,6-11; Ž 16; Jn 17,20-26 11.30

Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. 18.00

Sv. Norberta, bs. 6.45 prvý piatok

Sk 25,13-21; Ž 103; Jn 21,15-19 11.30
Pán kraľuje nad všetkými, trón má v nebesiach. 18.00

Sk 28,16-20.30-31; Ž 11; Jn 21,20-25 6.40
Pán tróni na nebesiach; statoční uvidia jeho tvár. 18.00 vigília zoslania Ducha Sv.

7.30

9.00

10.30
15.00 pobožnosť

Sk 2,1-11; Ž 104; Gal 5,16-25;Jn 15,26-16,15 18.00

Nedeľa zoslania Ducha 
Svätého

So     
7. 6.

Ne     
8. 6.

Pi     
6. 6.

St     
4. 6.

Št     
5. 6.

Po     
2. 6.

Ut     
3. 6.
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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

8.6.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Ščerbej D. Gajdošová D. Kassay J. Kucharčík

2. čítanie M. Čierna B. Šimková K. Kassayová M. Žiaranová

prosby J. Galgan P. Urban N. Tomková
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Vo Vojčiciach budú v nedeľu 8. 6. o 14.00 vešpery. SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marek Sovák a Katarína Tirpáková
Richard Gotthardt a Mária Jendžejovská

Marek Farkaš a Slavomíra Cinová
Marcel Maličky a Monika Bodnárová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

1. Počas týždňa budeme spovedať
nasledovne:
Trebišov: ráno pred sv. omšou,
dopoludnuia od 10.30 a popoludní:
v  Št a Pi od 15.00;
Vojčice: St od 16.00
Zempl. Hradište: Štv od 18.00;

2. V Pi od 9.00 bude spovedanie
chorých.

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka
na masmédiá.

4. St, Pi a So sú letné kántrové
dni, záväzný je jeden z nich. Úmy-
sel: za kňazské a rehoľné povo-
lania.

5. Počas týždňa bude pri večernej
svätej omši novéna k Duchu
Svätému.

6. Veriaci, ktorý sa zúčastní na sláv-
nosť Zoslania Ducha Svätého
na verejnom speve alebo recitovaní
hymnu Veni Creator, môže za
zvyčajných podmienok získať úpl-
né odpustky.

ZZZZZOOOOO     ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V sobotu 24. 5. si vo Vojčiciach
sviatosť manželstva vyslúžili
Martin Bačo a Jana Bodá-
ková. Na spoločnej ceste životom im
prajeme veľa Božieho požehnania.

V nedeľu 25. 5. sviatosť krs-
tu prijal Adam Babuľák. Ví-
tame ho v našom spoločen-

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

1. Ako možno charakterizovať našu
farnosť?

2. Čo pre vás znamená farnosť, aké
sú vaše spomienky a skúsenosti?

3. Aké sú vzájomné vzťahy vo far-
nosti?

4. Žijeme vo farnosti vedľa seba
alebo spolu? Čo je v prevahe?

5. Je farnosť spoločenstvom, na ktoré
sa môžem spoľahnúť?

6. Je v našej farnosti dostatok zre-
lých a silných osobností, okolo
ktorých by sa dalo vytvárať spo-
ločenstvo?

7. Som podporou pre druhých vo far-
nosti?

8. Ako sa angažujem vo farnosti?
9. Ako si predstavujeme vzťah far-

nosť - filiálka?
10.Aké je naše chápanieslužby kos-

tolníka a organistu?
11.Ako nadchnúť ľudí pre aktívnu

spoluúčasť na živote farnosti?
12.Aké pastoračné črty prevládajú vo

farnosti?
13.Ktoré sú svetlé a tienisté stránky

života farnosti?
14.Čo je potrebné ponechať, čo zme-

niť a čo vylepšiť?
15.Aké máme skúsenosti s účasťou

vo farských radách?
Čakáme na vaše pripomienky.

CIRKEV V Z¡ IVOTE FARNOSTI

Postoje, názory, postrehy

1. čítanie J. Hudáček

2. čítanie M. Ruttkayová

3. čítanie J. Karniš

4. čítanie B. Dinisová

5. čítanie M. Švagrovská

prosby Ľ. Bajus

Vigília zoslania Ducha Svätého
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