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„JA SOM S VAMI PO VŠETKY„JA SOM S VAMI PO VŠETKY„JA SOM S VAMI PO VŠETKY„JA SOM S VAMI PO VŠETKY„JA SOM S VAMI PO VŠETKY
DNI...“ DNI...“ DNI...“ DNI...“ DNI...“                      (Mt 28, 20)
AJVSÄTEJŠIA TROJICA nie je
nejaké večné v sebe samom
spočívajúce tajomstvo. V sile

trojjediného Boha sa bude ohlasovať
evanjelium a udeľovať krst až do
konca časov.

Pri rozlúčkovom zjavení na vr-
chu v Galilei sa vzkriesený Ježiš
zjavuje ako Syn človeka, ktoré-
mu je daná všetka moc. Z
jeho plnej moci dáva
svojim učeníkom misijné
poverenie a prisľubuje im
svoju trvalú, pomocnú
prítomnosť. Učeníci majú
tri úlohy: urobiť zo všetkých
ľudí učeníkov, teda priviesť
ich ku stretnutiu s Kristom a
ku spoločenstvu s ním, krstiť a
vyučovať ľudí v Kristových prikáza-
niach. Krstná formula „v mene Otca
i Syna i Ducha Svätého“ ozrejmuje,
že krst znamená nielen osobné
spoločenstvo s Kristom v jeho smrti
a vzkriesení, ale aj spoločenstvo s
trojjediným Bohom.Prostredníctvom
osláveného Krista, ktorý je prítomný

v Eucharistii, máme spoločenstvo s
Otcom a Duchom Svätým.

„Dnes teda vedz a vezmi si k
srdcu“, ty, ktorý si pokrstený v mene
Otca i Syna i Ducha Svätého, že si
dostal všetky Božie dobrodenia.

Boh Otec posiela svojho Syna pre
teba. Boží Syn za teba

zomiera na kríži. Krs-
tom si sa stal chrámom
Ducha Svätého, odvte-
dy je Boh s tebou kaž-
dý deň a bude až do
skončenia tvojich dní a
potom naveky. Bol si po-
silnený sviatosťou bir-
movania, vo sviatosti
zmierenia nachádzaš
prameň očistenia, vo
svätom prijímaní pri-

chádza k tebe sám Kris-
tus. On posväcuje tvoje

manželstvo, osobitnou milosťou na-
pĺňa tých, ktorých povoláva ku kňa-
zstvu.

Ak budem zachovávať jeho záko-
ny, Boží Duch naplní celú moju by-
tosť a ten Duch dosvedčí moje Božie
synovstvo a privedie ma do večnej
slávy. – jg –

LÍŽI SA ZÁVER školského ro-
ku. Opäť sa uzatvára jedna ka-
pitola. Učiteľka v triede už te-

raz zisťuje záujem žiakov o nábo-
ženskú a etickú východu pre budúci
školský rok. Rozdáva deťom prihláš-
ky, na ktorých majú rodičia svojím
podpisom potvrdiť svoje „áno“ jednej
z výchov. Zaujímavé sú niekedy ko-
mentáre detí hlavne v tých vyšších
ročníkoch, keď odovzdávajú podpísa-
né tlačivá. „Je to ich želanie, nie
moje. Chcel som pokračovať v etic-
kej, no mama rezolútne prehlásila,
že ma čaká birmovka, a po nej nech
sa už rozhodujem sám.“

Ktovie, či mama o niekoľko rokov
ovplyvní svojou autoritou ďalšie sy-
nove rozhodnutie a podarí sa jej ho
nasmerovať na cesty, o ktorých si
bude myslieť, že sú v tej chvíli pre
neho najlepšie.

V piatom ročníku majú žiaci vo
svojich literárnych výchovách učivo o
modlitbe. Táto téma si vyžaduje od
učiteľa trochu majstrovstva a taktu,
ak má v triede neveriacich žiakov.
Hoci je doba náboženskej slobody,
tým starším učiteľom sa kdesi v
podvedomí premietne čas, keď sa
slovo „modlitba“ v škole nesmelo ani
len pošepnúť, nieto ešte nahlas o
tom hovoriť. Aj moje myšlienky pri
čítaní modlitby Otče náš sa uberali
týmto smerom.

Vysvetľovať 10-ročným deťom, čo
bola náboženská nesloboda, by bolo

pre nich nepochopiteľné. Ťažko sa
mi aj jednoznačne odpovedalo na
viacero ich otázok, medzi ktorými
zaznel aj takýto názor: „Ja by som
tak chcela veriť, možno sa mi to raz
podarí. Neviem, čo mám robiť. Ro-
dičia nechcú, aby som verila, ale ja
by som to aspoň skúsila. Poraďte
mi, ako sa mám rozhodnúť?“ pýta sa
jedno z dievčat svojich spolužiakov,
no odpoveď chce najmä odo mňa.

Deti od nás neraz žiadajú, aby
sme im za pár minút na všetko od-
povedali, dali návod, podľa ktorého
by sa to dalo najprv odskúšať, či sa
to vyplatí alebo nie.

Vo svojom veku si môžu iba cez
skutky svojich rodičov, učiteľov a
všetkých blízkych overiť „výhody“
viery, čo je to dávať, pomáhať, ne-
ubližovať, obetovať sa pre druhého.

„Nie je ľahké byť kresťanom“,
uzavrel našu debatu jeden z chlap-
cov a mal pravdu.

Ťažko sa o tom rozpráva, skôr sa
to žije, najprv doma a potom všade
naokolo..

Vyučovanie sa skončilo. Deti sa
pobrali do svojich domovov, kde sa
opäť „stretnú“ so starosťami svojich
rodičov, lebo tí sú zavalení každo-
dennými povinnosťami. A možno ich
doma čakajú starí rodičia, ktorí majú
pre nich vždy milé a teplé slovo,
lebo aj to je viera, ktorú sa môžu od
nich naučiť žiť.

– km –

Otázka viery nie je otázka vyznania. Vyznávame to, čo žijeme. Keď si
veríme, nedokazujeme to každý deň slovami, ale činmi. Bolo by čudné nie-
komu dokazovať logicky svoju vieru. Na to sú obyčajné skutky. Je aj po-
dozrivé dokazovať, čo verím. To treba ukázať. (A. Srholec)

Verím...



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

6.45
2 Kor 6,1-10; Ž 98; Mt 5,38-42 11.30

Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. 17.00

6.45
2 Kor 8,1-9; Ž 146; Mt 5,43-48 11.30

Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život . 17.00

6.45
2 Kor 9,6-11; Ž 112; Mt 6,1-6.16-18 11.30

Spravodlivý rozdeľuje a dáva. 17.00

Najsv. Kristovho tela a krvi 6.45 prikázaný sviatok
Ex 24,3-8; Ž116;Hebr 9,11-15; Mt 14,12-16.22-26 11.30 + začiatok adorácie

Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. 18.00 + Eucharistický sprievod

6.45
2 Kor 11,18.21b-30; Ž 34; Mt 6,19-23 11.30

Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých tiesní. 18.00

Sv. Alojza Gonzágu, rh. 6.40
2 Kor 12,1-10; Ž 34; Mt 6,24-34

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. 18.00

7.30

9.00

10.30
15.00 vešpery

Jób 38,1.8-11; Ž 107; 2Kor 5,14-17;Mk 4,35-41 18.00

St     
18. 6.

Št     
19. 6.

Po     
16. 6.

Ut     
17. 6.

12. nedeľa v období cez rok

So     
21. 6.

Ne     
22. 6.

Pi     
20. 6.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 19.00 9.00

Z.Hradište 17.00 10.30

22.6.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie A. Zapotoková P. Urban J. Karniš M. Žiaranová

2. čítanie M. Ščerbej R. Černáková N. Tomková J. Kucharčík

prosby M. Čierna B. Šimková M. Sakáčová

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach budú v nedeľu 22. 6. o 14.00 vešpery.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
16. JÚN – SVÄTÝ BENO
 (1010 - 1107?)

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Robert Šesták a Lenka Barillová
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 svia-
tosť pokánia.

2. Vo štvrtok na slávnosť najsv.
Kristovho tela a krvi možno za
obvyklých podmienok  získať od-
pustky pri speve alebo recitovaní
hymnu Ctíme túto sviatosť....

2. Vo štvrtok 30. 5. po večernej sv.
omši bude Eucharistický sprie-
vod. Prosíme veriacich, aby sa
aktívne zapájali do spevu.

2. Túto nedeľu z dôvodu konania Go-
razdovho festivalu vešpery v Trebi-
šove a Vojčiciach nebudú.

ARODIL SA v r. 1010 v Sasku.
Pri krste dostal meno Benedikt,
ale polabskí Slovania, o ktorých

obrátenie sa veľmi pričinil, ho volali
Beno.

Rodičia zverili jeho výchovu bis-
kupovi Bernardovi a ten ho poslal do
kláštora sv. Michala v Hildesheime.
Beno sa veľmi dobre učil a bol veľmi
nábožný. Ako 18-ročný požiadal o pri-
jatie do benediktínskeho kláštora v
Hildesheime. Pustil sa do štúdia te-
ológie, modlieval sa, prísne sa postil
a krotil svoje telo. V r. 1040 bol
vysvätený za kňaza. Po smrti opáta
Vigera ho zvolili za jeho nástupcu.
No Beno chcel zostať jednoduchým
rehoľníkom a po troch mesiacoch sa
zriekol opátskej hodnosti.

Cisár Henrich III. Zriadil v Gos-
lare školu i chrám s kolegiálnou ka-
pitulou. Beno, na rozkaz pápeža sv.
Leva IX., riadil tieto školy 18 rokov.
Arcibiskup Anno vymenoval Bena za
biskupa do Meissenu pri Drážďanoch.

V susedstve jeho diecézy sídlili
pri Labe slovanské kmene, ktoré si
podmaňovali saskí panovníci. Tento
zápas trval 250 rokov. Rastúcu
nenávisť proti svojim utlačovateľom
Slovania prenášali aj na vieru, ktorú
im vštepovali. Dochádzalo k vzbú-
ram, pri ktorých stovky vierozvescov
prišli o život.

Biskup Beno spoznal, že iba mier-
nosťou a láskavosťou bude možné
obrátiť slovanské kmene na kres-
ťanskú vieru. Naučil sa ich reč, aby
im mohol tak ohlasovať evanjelium.
Za krátky čas sa väčšina obrátila na
Krisovu vieru. Beno všade staval
kostoly a zakladal fary.

V r. 1075 došlo k vojne medzi ci-
sárom Heinrichom IV. A saskou
šľachtou. Cisárove vojská Bena zajali
a uväznili, no neskôr ho prepustili. V

15. júna o 15.00
sa v divadelnej sále MsKS

Trebišov

uskutoční

IX. Gorazdov
ekumenický festival
sakrálnych skladieb

Trebišov 2003

r. 1076 pápež zvolala biskupov do
Ríma, kde putoval aj Beno. No vrátil
sa späť do svojho sídla a ďalej
pracoval medzi Slovanmi. Právom si
zaslúžil titul „apoštol polabských
Slovanov“. Zomrel v požehnanom ve-
ku 96 rokov pravdepodobne v r. 1107.

– rm–


