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Nedeľa 7. marca 2004
2. nedeľa v pôstnom období

L

SÚČASNOM uponáhľanom svete
sa my, mladí, viac utiekame
k svetským hodnotám a Boha

v našom rebríčku hodnôt umiestňujeme
na posledné miesta. A pritom je to on,
ktorý sa o nás stará, to on nás usmer-
ňuje, to on nám nikdy nepovie nie, on
si vždy na nás spomenie, to on nám
vždy pomôže, keď ho vrúcne prosíme, to
on nás napĺňa radosťou, to ON…

Roman bol pekný 20-ročný chlapec
s príťažlivými modrými očami. Svojimi
nádhernými očami, krásnym úsmevom
a pútavým rozprávaním si získal Moni-
kino srdce. Zaľúbila so do neho na prvý
pohľad. Prežili spolu krásne a nezabud-
nuteľné chvíle: výlety do prírody, rôzne
bláznovstvá a všeličo iné. Monika bola
neveriaca, ale to, že Roman bol hlboko
veriaci človek, jej vôbec neprekážalo.

Keď sa spoznali, obaja už boli dospelí
ľudia. Po nejakom čase vycítila, že sa
s ňou niečo deje. Bývavalo jej často zle,
preto navštívila lekára. Lekárova diag-
nóza znela: „Slečna, čakáte dieťatko.“
Počať dieťa, s tým nerátala. Prvou reak-
ciou bol strach. Ostane slobodnou ma-
mičkou. V mysli jej prebehol kolotoč
otázok. Čo povedia rodičia? Ako ju prij-
me okolie? A ako bude žiť? A z čoho?
Akosi mimovoľne z hry vynechávala Ro-
mana a prípadné manželstvo s ním. Jej

sa to stalo, ona je za to zodpovedná
a nik iný sa jej do toho miešať nebude.
Postupne sa ten človiečik, ktorý v nej
žil, stával nechcený. Definitívne sa roz-
hodla. Áno, pôjde na zákrok. Roman
o ničom nevedel. Monika ani nemala
v úmysle mu to povedať. Pripadalo jej to
zbytočné. Veď rozhodnutie už urobila
sama. Mala veľký strach. Veď koľko už
bolo takých prípadov, že počatie zname-
nalo rozchod? So svojím tajomstvom sa
zverila mame. Mama jej poradila, aby
všetko povedala Romanovi. Má právo to
vedieť. A tak mu všetko porozprávala.
Keď mu povedala, že na svet sa hlási
ich dieťa, ale ona si ho nechce nechať,
dlho mlčal. Nepovedal nič, iba ju popro-
sil, aby mu predtým, ako pôjde na zá-
krok, splnila jedno želanie.

Na jej veľké prekvapenie ju Roman
vzal do kostola. Vo vnútri nebol nikto.
Chvíľu boli úplne ticho. Roman sa po
chvíli pozrel na Moniku a povedal:
„Nikdy som ti nehovoril o svojom Bohu,
ale dnes by som sa chcel v tvojej prí-
tomnosti s ním porozprávať.“ Roman si
kľakol tesne pred oltár a začal hovoriť:
„Pane, prišiel som ti predstaviť naše
dieťa. Neviem, ako dlho bude ešte žiť.
Pane, vždy som ťa prosil, aby som so
svojím dievčaťom mohol mať krásne
a zdravé dieťa. A teraz, keď ho mám, mi
ho chceš vziať? Odpusť, že sa nepočalo
v tebou požehnanom manželstve, ale
ver, že ho ľúbim rovnako ako jeho ma-
mu. Prosím ťa, Pane, neber mi ho!“ To
už na Moniku bolo priveľa. Nevydržala
a rozplakala sa. Nikdy necítila takú po-
trebu vyplakať sa ako vtedy. Jej myseľ
ovládla predstava, aký by bol z Romana
dobrý otec. Uprostred týchto myšlienok
Monika začula Romanov tichý šepot:
„Ďakujem ti, Pane, za oboch ti ďaku-
jem.“

O niekoľko mesiacov sa vzali. Narodil
sa im Romanko. Krásny, zdravý chlap-
ček, navždy spojil a priviedol Moniku
k Bohu. To ON…     študentka Petra

Kresťanský život pozostáva v prakti-
zovaní troch hlavných cností, a to viery,
nádeje a lásky. Tieto tri cnosti nám sám

Boh dáva už pri krste. Našou životnou
úlohou je ich rozvíjať, upevňovať

a zároveň rásť a dozrievať v nich.
V náboženskom živote sa viera, nádej
a láska vzťahuje na nášho nebeského

Otca. V neho by sme mali oddane veriť,
na neho čakáme ako na najväčšie dobro

a jeho milujeme nadovšetko.

TO ON…TO ON…TO ON…TO ON…TO ON…TO ON…TO ON…TO ON…TO ON…TO ON…

HRÁM PREMENENIA PÁNA
v Izraeli je vyzdobený obrazmi
pávov. Páv je symbolom več-

nosti. Oká na pávích perách sú vlas-
tne anjeli. Dnešný text evanjelia nám
predstavuje tajomnú udalosť Ježi-
šovho premenenia na vysokom vrchu
pred tromi svedkami, ktorých si sám
vyvolil: Petrom, Jakubom a Jánom.
Ježišova tvár a odev zažiaria oslňu-
júcim svetlom, zjavujú sa Mojžiš
a Eliáš a hovoria „o jeho odchode,
ktorý sa mal uskutočniť v Jeruza-
leme“ (Lk 9,31). Ježiš na  chvíľu uka-
zuje svoju božskú slávu. Dáva na-
javo, že môže vojsť „do svojej slávy“,
keď prejde cez kríž v Jeruzaleme.
Premenenie nám dáva vopred okúsiť
slávny príchod Ježiša Krista, ktorý
„pretvorí naše úbohé telo, aby sa
stalo podobným jeho oslávenému
telu“. (Flp 3,21). Pripomína tiež, že
aj človek cez svoj každodenný kríž
môže byť raz vzkriesený. K sláve ve-
die len cesta utrpenia alebo poká-
nia. V období pôstu sa človek viac
zamýšľa nad utrpením a smrťou. Pri
stretnutí s utrpením často počuť otáz-

ky: „Prečo musím trpieť práve ja? Pre-
čo musel zomrieť práve môj blízky?“

Je potrebné uvedomiť si, že Ježiš
nám dáva nádej, aj keď sme slabí, aj
keď sme hriešni, aj keď padáme.
Ježišovo utrpenie sa skončilo ra-
dostným ránom... Po umučení nasle-
duje zmŕtvychvstanie. Keď poviem,
že verím v Ježiša Krista umučeného
a zmŕtvychvstalého, to znamená, že
si osvojujem základné pravdy o živo-
te, o smrti, o večnosti, o bolesti,
o radosti, o posolstve Božej lásky,
o evanjeliu.

Veriť v Krista znamená stretnúť
sa s ním, objaviť ho a povedať mu:
„Pane Ježišu, ty si naozaj Syn Bo-
ží. Tebe žijem,
tebe umieram,
tvoj chcem byť
v  ž i v o t e
i v smrti.“

Viera v Krista
musí byť mocná,
živá, vrúcna, aby
človek vedel žiť
i umrieť s Kristom
a vtedy začne
v duši svitať, že
život s Kristom
je mocnejší ako
smrť.         – gk –

PREMENENIE PÁNAPREMENENIE PÁNAPREMENENIE PÁNAPREMENENIE PÁNAPREMENENIE PÁNA



Sväté omše – kaplnky

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 8.00 9.00

Z.Hradište 17.00 10.30

14.3.2004 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna P. Urban M. Sakáčová J. Kucharčík

žalmy J. Vachaľová

2. čítanie M. Ščerbej R. Černáková P. Lörinc M. Žiaranová

prosby A. Zapotoková M. Ruttkayová J. Hudáček
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Adorácia bude vo štvrtok, začiatok po sv. omši o 11.30, záver po večernej sv. omši.
Vo Vojčiciach bude v nedeľu 14. 3. o 14.00 krížová cesta.
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ieDEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Sv. Jána z Boha, rh. 6.45
Dan 9,4b-10; Ž 79; Lk 6,36-38            Pane, 11.30 † Ján

nezaobchádzaj s nami podľa našich hriechov. 18.00 † Ján

Sv. Františky Rímskej, rh. 6.45
Iz 1,10.16-20; Ž 50; Mt 23,1-12 11.30 † Ján

Ukáž nám, Pane, cestu spásy. 18.00 ¤ rod. Mancošová

Jer 18,18-20; Ž 31; Mt 20,17-28 6.45

11.30 †  Michal, Anna, Michal

18.00 ¤ Irena

6.45
Jer 17,5-10; Ž 1; Lk 16,19-31 11.30 †  Michal

Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. 18.00 †  Juraj

6.45

11.30 ¤ Lenka

Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. 17.15 krížová cesta  

18.00 †  Ján, Barbora

Mich 7,14-15.18-20; Ž 103; Lk 15,1-3.11-32 6.40 za víťazstvo N. srdca P. Márie

Milostivý a milosrdný je Pán. 18.00 †  Anton

7.30 ¤ Ján a Mária

9.00 †  Andrej, Mária

10.30
15.00 krížová cesta otcov

Ex 3,1-15; Ž 103;1Kor 10,1-6.10-12;Lk 13,1-9 18.00 ¤ rod. Čintalová

Zachráň ma, Pane, vo svojom  milosrdenstve.

Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Ž 105; Mt 21,33-43. 45-
46

Po     
8. 3.

Ut     
9. 3.

St     
10. 3.

Št     
11. 3. 

So     
13. 3.

Ne     
14. 3.

3. nedeľa v pôstnom období

Pi     
12. 3.
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Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.00  – Ústav Ut, Št, So, Ne o 11.00

1. V Po po večernej sv. omši pozýva-
me záujemcov na biblické stre-
tnutie.

2. Dňa 10.3. o 16.55 hod. bude stret-
nutie rodičov a detí - skupiny p.
dekana a katechétky Beáty.

3. Z pohrebu Jána Bumberu veno-
vali na farské potreby 1000 Sk.

4. Zbierka na charitu bola vo výške
13000 Sk. Pán Boh zaplať.

5. V tomto pôstnom období sa budú v
utorok a stredu deti modliť ru-
ženec od 17.25 hod.
Pozývame deti zo všetkých škôl.
Sedíme vpredu v kostole na pravej
strane.

6. Večerné piatkové sv. omše sú pre
birmovancov povinné. Kontroluje-
me účasť!

7. Stretnutie kresťanských seniorov
bude v stredu 10. 3. 2004 o 15.00
hod. v MsKS.

8. O 2% vašej dane sa uchádza ini-
ciátor výstavby Charitného domu
sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach a
prevádzkovateľ Charitného domu
prof. Hlaváča v Michalovciach.
Názov: Teresa Benedicta
Sídlo: Milhostov 20, Trebišov
IČO: 31313680
Právna forma: občianske združenie
S prejavom vďaky Mgr. Peter Novy-
sedlák, prezident OZ.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA

ULOGIUS SA NARODIL okolo r.
800 v španielskom meste Cor-
doba. Jeho rodičia boli bohatí a

veľmi vážení, ale hlavne dobrí kresťa-
nia a tak vychovávali aj svojho syna.

Po dokončení štúdia ho vysvätili
za kňaza. Ako kňaz bol príkladom
pre všetkých. Viedol bezúhonný ži-
vot, takže si ho veľmi ctili a vážili aj
mohamedánski Mauri, ktorí vtedy v
Cordobe vládli. Toto obdobie nábo-
ženskej znášanlivosti sa skončilo v
r. 850, keď kalif Abr-ar-Rahman II.
Začal kresťanov nútiť, aby prestúpili
na islam. Začalo sa to v Cordobe.
Mnoho veriacich s kňazmi a bis-
kupmi bolo uvrhnutých do žalára.
Kňaz Eulogius sa snažil tešiť a
povzbudzovať uväznených kresťanov.
Za to sa dostal sám do temnice. Na
útechu väzňov napísal knihu „Po-
vzbudenie k mučeníctvu". Po smrti
kalifa Abr-ar-Rahma II. Nastúpil na
trón Mohamed I, ktorý chcel kresťa-
nov vyhladiť z povrchu zeme. Nasta-
lo nové, krutejšie prenasledovanie.
Mnohí sa sami dobrovoľne udávali.
Na kresťanskú vieru prestúpila aj
dievčina menom Leokrícia, ktorá
pochádzala z maurských rodičov. O
pomoc prosila Eulogia, lebo rodičia ju
nútili zrieknuť sa kresťanstva. Pota-
jomky ušla z domu. Eulogius ju ukrý-
val u priateľov. Rodičia ju hľadali a
našli ju práve u Eulogia pri spoločnej
modlitbe. Jeho hneď zajali a súdne
obžalovali, že Leokríciu odviedol rodi-
čom a vyučil ju v kresťanskom nábo-
ženstve.  Sudca rozkázal, aby ho sťa-
li. Na popravisku Eulogius ešte raz
hlasito vyznal svoju vieru, kľakol si,
pozdvihol oči k nebesiam a potom si
dal sťať hlavu. Stalo sa to 11. marca
859. Pochovali ho v kostole sv. Zvila.
O štyri dni po ňom popravili aj Leo-
kríciu.         – rm –

11. MAREC – SV. EULOGIUS
(800? - 859)

OZNAMY

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V So 14.2. sviatosť krstu pri-

jala Johanna Lörincová, v Ne
15.2. Ľuboš Dálnoki, v So 21.2.
Eva Nezvalová, v Ne 22.2. Filip Ščer-
bík, v So 28.2. Rastislav Girman. Ví-
tame ich v našom spoločenstve. Nech
sú rodičom na radosť a svetu na osoh.


