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URÍCE SÚ OVOCÍM Veľkej no-
ci, sú zavŕšením a potvrdením
Ježišovho vzkriesenia,

jeho povýšenia k Otcovi a
jeho trvalej prítomnosti.
Pretože sme dostali
Ducha, vieme a do-
svedčujeme: Ježiš
je Kristus, on je
Pán. A vieme, že aj
napriek rozmanitos-
ti rečí a národov
sme jedným Božím
ľudom.

Veľký piatok, Veľ-
konočná nedeľa,
Nanebovstúpenie a
Turíce: v tomto ča-
sovom slede slávime jedno jediné
paschálne tajomstvo „povýšenia“ Je-
žiša Krista a naše vykúpenie.

Duch zostúpil na apoštolov ako
oheň. Dnes zostupuje na obetné da-
ry a na nás, zhromaždené spoločen-
stvo okolo oltára… Prosíme, aby aj
na nás dovŕšil svoje dielo premeny
a zjednotenia.

Otec spolu so Synom ustavične
posiela Ducha Svätého. Každá mod-
litba, každá svätá omša, každé sväté

prijímanie, každé stretnutie s milos-
ťou je novým zoslaním Ducha Sväté-

ho. Jeho prostredníctvom Boh
rozlieva svoju milosť vo

mne. Jeho prostredníct-
vom dostávam ducha

synovstva. Jeho
prostredníctvom sa
spájam s Najsvä-
tejšou Trojicou.
Jeho prostredníct-
vom sa Božia láska
stáva aj mojou. On
je pôvodcom všet-
kého vo všetkých.
On všetkých zjed-
nocuje.

Ježišovo naro-
denie, jeho smrť na kríži presvied-
čajú o veľkej Božej láske voči ľuďom.
Túto lásku dostávajú skrze Ducha
Svätého, v ňom a skrze neho sa us-
kutočňuje zjednotenie s Otcom a so
Synom v láske. Teda Duch Svätý je
základom celého môjho života, lebo
jeho som dostal do vlastníctva, on,
svetlo lásky aj láska sama, je môj.

Dar Ducha svojho všetkým dávaš,
Kriste, čo v teba veria úprimne a čis-
te.  – jg –

NEĎ ZRÁNA NÁS zobudilo žmur-
kajúce slniečko, ktoré nás vytia-
hlo z postieľok dosť zavčasu, lebo

stretnúť sme sa mali už o pol ôsmej
pred naším kostolom. Po celom týždni,
ktorý bol akýsi zamračený a daždivý,
nás takýto krásny sobotňajší deň potešil
a optimisticky naladil.

Pred kostolom nás už čakal autobus
s usmievavavým pánom šoférom. Zamá-
vali sme rodičom a už nás nebolo! Ako
to vždy bolo po celý týždeň, na úvod
sme sa spevavo pomodlili, aby nám
výlet šťastlivo dopadol. Naši malí zve-
renci sa hneď pustili do papania dob-
rôt, čo im mamky nabalili. Deti sme eš-
te podľa zoznamu podelili do skupiniek
a zoznámili sa s našou animátorskou
zdravotníčkou, aby vedeli, na koho sa
majú obrátiť, keby mali nejaký zdravotný
problém.

Cesta ubehla rýchlo a čo nevidieť nás
ujo šofér vyložil na parkovisku v Herľa-
noch, neďaleko od gejzíru. Po skupin-
kách sme sa presunuli poľnou cestič-
kou na neďalekú lúku, kde sme ešte raz
spočítali. Nasledoval malý vedomostný
kvíz. Súťažilo sa v skupinkách a otázky
sa týkali cieľa našej cesty – gejzíru. No
a takto naladení sme sa presunuli do
parku ku gejzíru. Posadali sme si okolo
a s veľkým očakávaním sme pozerali, čo
sa bude diať. Nášmu sklamaniu nebolo
konca, keď sme zistili, že gejzír bude st-
riekať až v nedeľu skoro ráno… Trochu

sme sa poľutovali,
ale fakt len trochu,
veď sme tam predsa
nešli len kvôli gejzí-
ru, ale hlavne preto,
aby sme boli spolu
a zabavili sa.

Úsmevy na tvá-
rach našim zverencom vyjasnili animá-
tori, ktorí si pre nich pripravili scénku
o televíznej reportáži z Herlian, zaspie-
vali pieseň o gejzíri, a dokonca zostrojili
aj vlastný minigejzír.

Takto zhromaždení sme sa spolu za-
hrali a zaspievali si, a potom sme sa
všetci rozpŕchli po parku. Zovšadiaľ sa
ozýval jasot a smiech. Malé skupinky na
čele s animátormi sa dobre bavili.

Kde-tu sa hrali loptové hry, spievalo
sa či tancovalo, alebo sme len tak pose-
dávali. Tí aktívnejší pomáhali s prípra-
vou opekačky.

Keďže nám už všetkým poriadne vy-
trávilo, všetci sme sa na ňu veľmi tešili.
Opekačka bola super, aj počasie bolo
príjemné, lebo ani slniečko veľmi nepri-
pekalo, keďže sme boli pri lese.

Keď sme sa už všetci vyšantili a na-
papali, zahrali sme sa hru, v ktorej
každá skupinka musela zabaliť svojho
animátora do toaletného papiera. Bola
to veľká zábava, najmä pre deti.

Zvyšok dňa už potom ubehol rýchlo.
Pomaly sme za sebou začali upratovať,
a potom bolo slávnostné ocenenie na-
šich malých hrdinov za celotýždenné
„nepozeranie telky“. Každý si vylosoval
vlastnoručne vyrobený diplom a plagát.
Sladkou odmenou bol keksík. Pred od-
chodom sa ešte konala slávnostná auto-
gramiáda.

Potom sme sa už presunuli k autobu-
su, rýchlo sme nastúpili a za veselého
spevu sme sa rútili späť do Trebišova.
Naši rodičia nás už čakali, lebo sme aj
trošku meškali, aj keď sme si ako vždy
mysleli, že sa vrátime skôr. Ale keď
nám bolo spolu tak supéér!      Natália

S príchodom leta sa v našej farnosti
opäť prebudil život. Naši animátori

pripravili pre deti opäť ďalšiu akciu –
tentokrát výlet do Herlian. Výlet ku
gejzíru bol zavŕšením  „Týždňa bez

telky“, ktorý bol plný zábavy
a hier. Zúčastniť sa mohli všetci malí

ochotníci, ktorí boli ochotní vypnúť
telku a zapnúť seba.
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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

Svätodušný pondelok 6.45
Gal 5,16-25; Ž 117; Jn 14,23-26 11.30

Buďte mi svedkami až po samý kraj zeme. 17.00 + príprava birmovanci

6.45
2 Kor 1,18-22; Ž 119; Mt 5,13-16 11.30

Vyjasní tvár, Pane, nad svojím služobníkom. 17.00 + príprava birmovanci

Sv. Barnabáša, ap. 6.45
Sk 11,21b-26;13,1-3; Ž 98; Mt 10,7-13 11.30

Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. 17.00 + príprava birmovanci

6.45
2 Kor 3,15-4,1.3-6; Ž 85; Mt 5,20-26 11.30

Pánova sláva zavládne všade v našej krajine. 18.00

Sv. Antona Paduánskeho,kň.uč. 6.45
2 Kor 4,7-15; Ž 116; Mt 5,27-32 11.30

Obetu chvály t i, Pane, prinesiem. 18.00
2 Kor 5,14-21; Ž 103; Mt 5,33-37 6.40 8.30, 9.30 príprava birmovanci

Milostivý a milosrdný je Pán. 18.00

7.30

9.00

10.30
15.00 vešpery

Dt 4,32-40; Ž 33; Rim 8,14-17;Mt 28,16-20 18.00

11. nedeľa v období cez rok    
- Najsvätejšej Trojice

So     
14. 6.

Ne     
15. 6.

Pi     
13. 6.

St     
11. 6.

Št     
12. 6.

Po     
9. 6.

Ut     
10. 6.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 10.30

15.6.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová R. Černáková P. Lörinc M. Švagrovská

2. čítanie J. Galgan D. Gajdošová J. Hudáček B. Dinisová

prosby Ľ. Bajus M. Ruttkayová A. Potocká

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach budú v nedeľu 8. 6. o 14.00 vešpery.

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA

14. JÚN – BLAHOSLAVENÁ ANNA
MÁRIA TAIGOVÁ (1769-?)

ARODILA SA 29.5.1769 v Siene,
pri krste dostala meno Anna
Mária. Prvé roky detstva prežila

v miernom blahobyte. Asi po šiestich
rokoch rodina prišla o majetok, a tak
sa otec rozhodol, že sa rodina usadí v
Ríme. Rodičia zverili svoju dcéru re-
hoľníčkam v kláštore a podporovali
náboženský výchovu svojej dcéry slo-
vom i príkladom. Neskôr pracovala
v kniežacej rodine Chigiovcov ako ko-
morná. Dňa 7.1.1790 prijala sviatosť
manželstva v kostole sv. Marcela
s mužom menom Dominik Taigi.
V prvých rokoch manželstva sa stala
ľahkomyseľná. Príjmy manžela nesta-
čili na jej šaty, pomaly sa približovala
k priepasti biedy. Začali ju znepokojo-
vať výčitky svedomia. Rozhodla sa vy-
spovedať. Pri spovedi pocítila, že
ústami kňaza prehovoril k nej Boh.
Od tej milostiplnej chvíle kráčala k
sviatosti. Rázne skončila so svojou
minulosťou. Odvrátila sa od pozem-
ského života k duchovnému. Rodinu
vrátila do usporiadaného života,
zbavila sa ozdôb, zvolila si jednodu-
chosť v obliekaní. Zaumienila si, že
vstúpi do tretieho rádu Najsvätejšej
trojice.

Keď odstránila zvyšky zlých návy-
kov, začala umŕtvovať telesné chúťky
a želania. Spala dve hodiny denne,
modlila sa, bičovala, nosila košeľu z
drsného plátna, tŕňovú korunu. Do-
mácnosť sa stala jej svätyňou. Mala 4
synov a 3 dcéry. Svoje deti až úz-
kostlivo všade pozorovala. Vďaka mat-
kinej múdrosti deti vyrástli na dob-
rých kresťanov. Anna Mária sa nám
vždy ukazuje aj ako vzor manželky.
V jej dome sa striedalo mnoho ľudí,
ktorí k nej prichádzali po radu alebo
inú pomoc.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Rastislav Jílek a Monika Jakubová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

1. Skončilo sa Veľkonočné obdobie,
od pondelka sa modlíme „Anjel
Pána“.

2. V košickom dóme budú tento
týždeň vysviacky takto:
diakonská vysviacka v piatok
13. 6. 2003 o 10.00 hod.
kňazská vysviacka v sobotu 14.
6. 2003 o 10.00 hod.

3. Stretnutie kresťanských dô-
chodcov bude v stredu 11.6.2003
o 15. hod v MsKS. Pozývame aj
nečlenov.

ZZZZZOOOOO     ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V nedeľu 1. 6. sviatosť krstu
prijal Tobiáš Hazuga. Vítame
ho v našom spoločenstve.

Nech je rodičom na radosť a svetu
na osoh.

Jej hlavnou črtou bola neustála
zbožnosť. Pán odmenil jej život mod-
litby, dobročinnosti a utrpenia viace-
rými mystickými darmi. 48 rokov má-
vala zvláštne videnie. V ňom jasne vi-
dela budúcnosť. Mnoho ráz upadla do
extázy. Predpovedala deň svojej smrti,
ktorým mal byť 9. jún. Večne živá
vkročila do Božej ríše. Jej telo na jej
žiadosť dal pápež Pius IX. premiestniť
z cintorína do baziliky sv. Chryzogona.

Pápež Benedikt XI. ju v r. 1920 za-
radil medzi blahoslavené ako vzor
kresťanskej manželky a matky. V r.
1968 jej rakvu otvorili a telo našli
neporušené.             – rm –


