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Sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov

Resp.: Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy.
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RE JEŽIŠOVÝCH učeníkov je
podstatné, aby pochopili jeho
náuku, k tomu však potrebujú

mať jasno v tom, kto vlastne Ježiš
je. Cieľom Ježišovej otázky je objas-
niť im to, za koho pokladajú Syna
človeka? V Markovom evanjeliu Pet-
rova odpoveď znie: „Ty
si Mesiáš.“ U Matúša
k tomu dodáva: „Syn
živého Boha.“

Na Petrovi a jeho
viere buduje Ježiš
svoju Cirkev. Ona o-
dolá náporom moc-
ností smrti, biedam,
ktoré sú predzvesťami
príchodu Syna člove-
ka. Petra si Ježiš po-
volal ako jednoduché-
ho rybára, človeka,
ktorý okrem zdravého,
my by sme povedali
„sedliackeho rozumu“
a zapáleného srdca
pre Krista, nemal snáď nič viac. A
predsa, Ježiš mu povie: „Ty si Peter,
a na tejto skale postavím svoju Cir-
kev.“ Petra zvykneme vidieť na obra-
zoch s kľúčmi. Je to ten symbol,

ktorý vyjadruje Ježišov prísľub Pet-
rovi: „Tebe dám kľúče od nebeského
kráľovstva.“

Peter každé svoje rozhodnutie,
ktoré konal v Cirkvi, konal po mod-
litbe, úzkom spojení s tým, ktorý ho
povolal do tohto úradu a až potom

vynášal rozhodnutia.
Toto si môžeme všim-
núť aj my. Ak robíme
určité rozhodnutia vo
svojom živote, nikdy
ich nerobme skôr, ako
ich poriadne nepre-
modlíme. Primeranú
istotu máme len vte-
dy, keď sme začali ko-
nať s Bohom a keď
nám Boh sám svojím
požehnaním dáva is-
totu o správnosti ko-
nania.

Ak chceme byť opo-
rou pre druhých, ak
chceme mať múdre,

povzbudzujúce a láskavé slovo, má-
me len jediný zdroj, kde sa to nau-
číme. Ním je Boh, Ježiš Kristus,
ktorý si vyvolil svätého Petra do zák-
ladu svojej Cirkvi. – jg –

TY SI PETERTY SI PETERTY SI PETERTY SI PETERTY SI PETER

ATOLÍCKI BISKUPI SLO-
VENSKA, zídení na svojom
45. plenárnom zasadaní
KBS v Spišskom Podhradí

v dňoch 17. a 18. júna 2003 vyjadru-
jeme svoj jednoznačný postoj k otáz-
ke interrupčného zákona.

Konštatujeme, že táto otázka pre-
rástla z roviny bioetickej do roviny
biopolitickej. Otázka ochrany života
od počatia nie je záležitosťou len
Katolíckej cirkvi alebo, ako to nie-
ktorí chcú vidieť, kresťanských de-
mokratov, ale vyplýva z prirodzeného
zákona, ktorý vníma každý rozumný
človek. Už Hippokrates, ktorý žil v 5.
storočí pred Kristom a ktorého pova-
žujú za otca medicíny, vložil ochranu
počatého ľudského života do dedič-
stva všetkým lekárom.

Okrem prirodzeného zákona, kto-
rého pôvodcom je Boh – Stvoriteľ,
existuje aj vyhlásené Božie prikáza-
nie: Nezabiješ! Toto vyhlásené Božie
prikázanie má predchádzať pokusom
ľudskej mysle vysvetľovať si priro-
dzený zákon podľa svojich subjektív-
nych predstáv.

Kritiku vznesenú proti Katolíckej
cirkvi z nášho pohľadu považujeme
za vyznačenie, lebo tým aj jej pro-
tivníci potvrdzujú, že je tu ešte inš-
titúcia, ktorá z princípu stojí na
strane ochrany života. Tu neide
o snahu nadraďovať cirkevné právo
nad štátne zákonodarstvo alebo ov-
plyvňovať politický vývoj krajiny.

Ochrana ľudského života od počatia
sa nikdy nesmie spolitizovať.

Odmietame zavádzajúce liberalis-
tické výroky ako je napr. „právo ženy
rozhodovať o sebe “. Embryo nie je
integrálnou súčasťou ženského tela,
ale samostatný ľudský život, ktorý
splodili otec a matka a nesú zaň
zodpovednosť.

Genetická kvalita života nie je dô-
vodom na usmrtenie počatého ľuds-
kého života!

Zaráža nás postoj všetkých
tých, ktorí deklarujú, že sú kres-
ťania a pritom sa vyjadrujú v pro-
spech interrupcií. Svätý otec nás
varuje pred kultúrou smrti a sám
povedal, že: „národ, ktorý zabíja vlast-
né deti, nemá budúcnosť“.

Vyzývame preto všetkých veriacich
k modlitbám a k prejavom jasného
postoja za ochranu ľudského života
od jeho počatia až po prirodzenú
smrť. Zároveň ďakujeme všetkým
poslancom Národnej rady SR, ktorí
zaujali jednoznačný postoj za och-
ranu ľudského života.

V Spišskom Podhradí
18. júna 2003

biskupi Slovenska

Poznámka: Každý katolík by si mal
uvedomiť, aké stanovisko zaujíma
na verejnosti  v otázkach ochrany
života.
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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

Prvých sv. mučeníkov v Ríme 6.45
Gn 18,16-33; Ž 103; Mt 8,18-22 11.30
Milostivý a milosrdný je Pán. 17.00

6.45
Gn 19,15-29; Ž 26; Mt 8,23-27 11.30

Mám pred očami, Pane, tvoju dobrotu. 17.00

Návšteva Panny Márie 6.45 slávnosť
Sof 3,14-18; (Ž) Iz 12,2-6; Lk 1,39-56 11.30 slávnostná sv. omša - pavlíni

Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh. 17.00

Sv. Tomáša, ap. 6.45
Ef 2,19-22; Ž 117; Jn 20,24-29 11.30

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 18.00

Sv. Alžbety Portugalskej 6.45 prvý piatok
Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Ž106; Mt 9,9-13 11.30

Oslavujme Pána, lebo je dobrý. 18.00

8.00

10.00
Sir 44,1-15; Ž117; Ef 4,1-13; Mt 28,16-20 17.30 vešpery+fatimská sobota

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 19.30 + sviečkový sprievod

7.00

8.00
9.45 sv. ruženec

10.30 odpustová slávnosť

Ez 2,2-5; Ž 123; 2Kor 12,7-10;Mk 6,1-6 18.00

14. nedeľa v období cez rok

So     
5. 7.

Ne     
6. 7.

Pi     
4. 7.

Sv. Cyrila a Metoda, 
slovanských vierozvestov

St     
2. 7.

Št     
3. 7.

Po     
30. 6.

Ut     
1. 7.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 9.00 8.30

Z.Hradište 17.30 7.30 7.30

6.7.2003 7.00 8.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová P. Urban M. Sakáčová M. Švagrovská

2. čítanie A. Zapotoková M. Ruttkayová P. Lörinc M. Žiaranová

prosby M. Ščerbej R. Černáková J. Hudáček

������������������������������

������������������������������
SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
2. JÚL – SV. OTO
(1060?–1139)

POCHÁDZAL ZO ŠVÁBSKE-
HO šľachtického rodu. Jeho
váženosť vyplývala z jeho
osobnosti a schopností. Po
vysviacke za kňaza odišiel
do Poľska. V Hnezdne si ot-

voril latinskú školu. Naučil sa po poľ-
sky, zdokonaľoval sa vo vedách. Zís-
kal si sympatie poľských veľmožov.
Stal sa dvorným kaplánom vojvodu
Boleslava II., ktorému išiel vyžiadať
ruku Judity, sestry nemeckého cisára
Henricha IV. Cisár ho chcel mať po-
tom na svojom dvore a vymenoval ho
za kancelára.

V r. 1102 prijal miesto biskupa
v bamberskom biskupstve (severné
Bavorsko) z rúk cisára. Žiadal pápeža
o odpustenie a jeho potvrdenie. Od-
cestoval do Ríma. Pápež ho na Turíce
17. 5. 1103 vysvätil za biskupa. Po náv-
rate z Ríma, začal podporovať rehole.
Založil 27 kláštorov. Zveľaďoval bam-
berské biskupstvo. Sám žil striedmo.

Poľský kráľ Boleslav III. v r. 1120
pozval Ota, aby získal pre kresťanstvo
Pomoranov, ktorých si on práve vojen-
sky podrobil. Oto si na toto podujatie
vyžiadal schválenie pápeža Kalixta II.,
ktorý ho vymenoval za pápežského
legáta. Biskup Oto si svojím vystu-
povaním a správaním naklonil mno-
hých barbarov, ktorí prijali z jeho rúk
krst a kresťanskú vieru.

V Pomoransku položil základy via-
cerých kostolov, vysvätil kňazov, aby
pokračovali v začatom diele a vrátil sa
do Bambergu. Chcel v Pomoransku za-
ložiť biskupstvo, no nedožil sa toho.

Zomrel po bolestivej chorobe v chý-
re svätosti 30. 6. 1139 v Bambergu.
Pochovali ho v tamojšom kláštore sv.
Michala. Pápež Klement III. ho v r.
1189 vyhlásil za svätého. Ota právom
považujú za apoštola Pomoranska.

– rm –

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Róbert 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. Počas týždňa budeme spovedať
nasledovne: Trebišov: ráno pred
sv. omšou, dopoludnia od 10.30 a
popoludní: v  Št, Pi od 15.00, So
od 17.30;Vojčice: Ut od 17.00;
Zempl. Hradište: Str od 16.30.

2. Každý, kto sa zúčastní odpustovej
slávnosti (v stredu a v nedeľu pri
omši o 10.30) môže získať úplné
odpustky za obvyklých podmienok.

3. V sobotu po večernej sv. omši sa
uskutoční sviečkový sprievod okolo
kostola. Prineste si sviece.

4. Vešpery v nedeľu nebudú z dôvodu
odpustovej slávnosti.

5. Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčast-
niť sv. omše so Svätým otcom
v Rožňave, nech sa prihlásia v sa-
kristii u p. kostolníčky.

PROGRAM ODPUSTOVEJPROGRAM ODPUSTOVEJPROGRAM ODPUSTOVEJPROGRAM ODPUSTOVEJPROGRAM ODPUSTOVEJ
SLÁSLÁSLÁSLÁSLÁVNOSTI NAVNOSTI NAVNOSTI NAVNOSTI NAVNOSTI NAVŠTÍVE-VŠTÍVE-VŠTÍVE-VŠTÍVE-VŠTÍVE-
NIA BL. PANNY MÁRIENIA BL. PANNY MÁRIENIA BL. PANNY MÁRIENIA BL. PANNY MÁRIENIA BL. PANNY MÁRIE

Sobota 5.7.2003
17.30 vešpery + hudobné pásmo;
18.15 pobožnosť fatimskej sobo-
ty; 19.30 sv. omša + sviečkový
sprievod okolo kostola. Sviatosť
pokánia od 17.30 v orlovni.

Nedeľa 6.7.2003
7.00 sv. omša; 8.00 sv. omša;
9.45 pobožnosť sv. ruženca;
10.30 sv. omša.

Pozývame všetkých kňazov a veria-
cich dekanátu. Nech preblahoslave-
ná Panna, ktorá vo svojom lone no-
sila Božieho Syna, prinesie požeh-
nanie aj do našich farností a rodín.
O to spoločne prosme na tomto
milostivom mieste.


