
Nedeľa, 16. januára 2000
2. nedeľa v období cez rok

Číslo 3 III. ročník

Resp.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Jubilejný rokNa prahu nového roku
často vyslovujeme

a prijímame priania
„všetkého dobrého“.

vplyvom vie sa zasadiť za dobro, aby
nielen zlo, špina a ničomnosť mali
svojich bezohľadných zástancov.
Jeho mravná sila zabezpečuje nepod-
dajnosť v ťažkostiach a vytrvalosť
v úsilí o dobro. Človek je povinný
riadiť sa mravným zákonom, ktorý ho
pobáda konať dobré a chrániť sa zlé-
ho. Tento zákon sa ozýva v jeho sve-
domí a spĺňa sa v láske k Bohu
a blížnemu. Človek robí dobro nie
podľa toho, ako hovorí, ale podľa to-
ho, aké sú jeho skutky, aká je v ňom
Božia milosť. Musí však ustavične zá-
pasiť, aby sa primkol k dobru, a do-
káže to iba za cenu veľkého úsilia.

Veľmi jednoduchý príklad: Ruský
spisovateľ Tolstoj spomína v jednej
svojej poviedke tri ženy, ktoré na
chrbtoch niesli z lesa drevo. Na
ceste sa k nim pridruží pán, dá sa
s nimi do rozhovoru a pýta sa na ich
deti. Matky sa chvália prednosťami
svojich detí. Jedna hovorí: „Môj chla-
pec vie pekne spievať.“ Druhá sa
chváli, že jej syn je veľmi šikovný,
vie veľmi dobre cvičiť. Muž sa pýta
tretej, čo vie jej syn. Tá sa zasmiala
a povedala: „Nič zvláštneho…“ Me-
dzitým prišli do dediny, kde sa
chlapci práve hrali. Pán bol zvedavý,
či ozaj chlapci dokážu to, čo o nich
matky hovorili. Prvá zavolala chlapca
a povedala mu, aby spieval. Ten zas-
pieval, chvála nebola prehnaná.
Chlapec druhej matky tiež pekne za-
cvičil. Tretí chlapec pristúpil k matke
a hovorí jej: „Mama, ty si už ustatá,
ja tú ťarchu donesiem domov.“
Ostatné niesli batohy samy…

Nech nám je povzbudením Duch
Svätý, ktorý nás osvecuje a posilňuje
v „dobrote, spravodlivosti a pravde“
(Ef 5, 9). Dokiaľ máme čas, nech
dobro je v nás! – jg –

POD POJMAMI dobré, dobro
rozumieme všetko, čo je
užitočné ľuďom, potrebné

pre blaho ľudí. Dobrota je vlastnosť
človeka – láskavosť, srdečnosť, šľa-
chetnosť, vľúdnosť…

Boh do nás vložil túžbu po dobre.
Tá sa napĺňa a zároveň rastie kona-
ním dobrých skutkov. Dobre robiť
znamená robiť všetko, aby aj iní
ľudia boli šťastní. Dobrota vyžaru-
júca z celej bytosti je to najkrajšie,
čo môžeme jeden druhému dať.
Slúžka Poncia Piláta, keď videla
Pána Ježiša pred súdom, povedala:
„Zmučený, ale najúchvatnejšia bola
na ňom tá dobrota, odpustenie, ktoré
niesol so sebou celému svetu.“

Dobrý človek je ten, ktorý celou
váhou svojej osoby, celým svojím

„…SLÁVA, ÈEST¡
A POKOJ ÈAKAJÚ

KAZ¡ DÉHO, KTO KONÁ
DOBRO.“     (Rim 2, 10)
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T EXT EVANJELIA tejto nedele
nám predstavuje Ježiša ako sa
prvýkrát stretáva so svojimi

apoštolmi. Aktivita išla z ich strany – to
oni sa vybrali za Ježišom, keď počuli, že
je to Baránok Boží, ale to Ježiš vstúpil
do ich života. Prvé stretnutie urobilo
taký dojem, že si ešte zapamätali, koľko
bolo hodín.

Skutočné oslovenie Božím Synom je
teda poväčšine trvalé, aj keď ostáva ľud-
ské, teda nie trvalé. Človek, ktorý urobí
zopár krokov za Kristom, urobí tak na
základe istého hladu, istej prázdnoty,
ktorá mu hovorí: už dosť, riskni to, ináč
to nepôjde. Riziko prináša zranenie,
v zranení nachádza duša naplnenie.
Sv. Terézia z Avily toto stretnutie Du-
cha s človekom prirovnáva ku krvácajú-
cej rane. Poväčšine máme tendenciu
rany zaceľovať, hojiť, na bolesť zabúdať.
Aj Kristus nás takto zraňuje, lebo milu-
je. Ošetriť ranu znamená zabudnúť na
dotyk jeho lásky, neošetriť ranu zname-
ná, že bolesť nám bude pripomínať
dotyk jeho lásky.

Ako teda? Ošetriť, či neošetriť? Ak je
bolesť najplnšou formou lásky – tak
potom neošetriť. Táto duchovná stygma
prináša hlboký pokoj. Človek cíti, že to
nie rečami je zakotvený v Bohu, ale

niečím, čo z neho denne ubúda. Denne
dáva s Kristom svoje telo za život bratov,
teda nie čosi zo seba, ale seba. Ináč žije
úplne jednoduchý život: Starne vo svojej
práci, cíti Božie požehnanie, no a samo-
zrejme ranu. Toto všetko sa nedá preží-
vať iba rozumom. Na Boha sa nedá iba
spomenúť, alebo spomínať. Rana sa
vždy nanovo preciťuje, teda nie je záleži-
tosťou minulosti, ako myšlienka, rana je
Božia prítomnosť. Myšlienka dokáže vz-
budiť predstavu, ako to bolo, ale rana –
stopa Božej lásky – preciťuje prítomnosť,
vždy nanovo a jedinečne. Jednoducho
povedané – rana napĺňa.

Resumé: Kto miluje mŕtve veci, sám
sa stáva mŕtvou vecou. Kto miluje roz-
klad, sám hnije. Kto miluje tieň, žije
v tieni. Kto miluje veci, ktoré hynú,
sám žije v strachu pominuteľnosti. Kto
sa pokúša uväzniť Boha vo svojom srdci,
uväzní seba. Kto nechá Bohu slobodu
Boha, uctieva Boha v jeho slobode
a sám prijíma slobodu syna Boha.

Bratia a sestry, teda nie my, ale Boh
v nás! Tým všetkým prešli aj apoštoli –
všimnite si ich pred Veľkou nocou a po
nej! Aký diametrálny rozdiel. Iní ľudia,
iné záujmy, iné motívy… Dôvod? Rana.

Peter Novysedlák, kaplán



7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. Ľ. Bajus B. Šimková N. Tomková B. Dinisová D. Oravcová

2. R. Kolodiová M.Ruttkayová J. Karniš M. Sakáčová M. Jenčíková

p. M. Čierna deti K. Kassayová J. Kucharčík V. Rokyta
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Po
17. 1.

Sv. Antona, opáta
Trebišov

6.45

r. Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

11.30
16.30 náuka pre deti

Vojčice 18.00

Ut
18. 1.

r. Našiel si, Pane, svojho
služobníka Dávida.

Trebišov
6.45

11.30
16.30 náuka pre deti

Vojčice 18.00

St
19. 1.

r. Nech je zvelebený Pán,
môj ochranca.

Trebišov
6.45

11.30
16.30 náuka pre deti

Vojčice 18.00

Št
20. 1.

Sv. Fabiána, pápeža, mučeníka,
sv. Šebastiána, mučeníka Trebišov

6.45
11.30 + zač. adorácie

r.  Na Boha sa ja spolieham
a nebojím sa.

18.00 záver adorácie

Vojčice 18.00 ‚stretko‘ mladých

Pi
21. 1.

Sv. Agnesy, panny, mučenice

Trebišov

6.45

r. Zmiluj sa, Bože, nado mnou,
zmiluj sa nado mnou.

11.30

18.00 mládežnícka +
‚stretko‘ mladých

Vojčice 18.00

So
22. 1.

Sv. Vincenta, mučeníka
Trebišov

6.45

r. Rozjasni, Pane, svoju tvár
a budeme spasení.

18.00
Vojčice 6.45

Ne
23. 1. 3. nedeľa v období cez rok

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
15.00 pobožnosť

18.00

Vojčice
10.30
14.00 sv. ruženec

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE

1. Stretnutie členov Klubu kresťan-
ských dôchodcov bude vo štvrtok,
20. I., spojené s besedou na
aktuálnu tému. Pozývame aj ne-
členov.

2. Od 18. I. do 25. I. bude oktáva
modlitieb „Za jednotu kresťanov“.

3. V dňoch 13. – 17. II. 2000 sa
uskutoční celonárodná púť za ú-
časti biskupov Slovenska do Ríma.
Kto má záujem, nech sa prihlási
v sakristii. Podrobnejšie informá-
cie poskytne p. kurátor Bajus.

4. V stredu, 19. I., sa po večernej sv.
omši uskutoční pravidelné bib-
lické stretnutie.

5. Na sobotu, 12. II., pripravujeme
1. farský fašiangový ples pre
manželské páry. Záujemcovia
nech sa hlásia u kaplána Marka.
Cena lístka je 270 Sk na osobu.

SVÄTÝ ANTON PUSTOVNÍK, OPÁT
(251 – 356)

POCHÁDZAL z bohatej kres-
ťanskej rodiny. Narodil sa v se-
veroafrickom Kome v Egypte.
Keď mal 20 rokov, zomreli mu

obidvaja rodičia. Anton prevzal sta-
rosť o rodinný majetok a o mladšiu
sestru.

Raz v nedeľnej kázni počul slová
evanjelia: „Ak chceš byť dokonalý,
choď, predaj, čo máš a rozdaj chudob-
ným…“ (Mt 19, 21). Anton sa rozhodol
prijať túto Ježišovu výzvu. Nechal si
len minimum a všetko ostatné roz-
dal. Začal viesť prísny pustovnícky
život v modlitbe, sebazapieraní a vo
fyzickej práci. Najprv žil v blízkosti
rodného mesta, no napokon odišiel
do pustých vrchov medzi riekou Ní-
lom a Červeným morom.

Sv. Anton Pustovník si zvolil veľmi
ťažkú cestu nasledovania Krista,
z ktorej ho neodviedli nijaké zvody
ani hrozby, ani vysiľujúce utrpenie.
Anton hľadal samotu, ale nie vždy sa
mu ju podarilo udržať. Vyhľadávali ho
mnohí ľudia, ktorí sa rozhodli zostať
v jeho blízkosti a nasledovať jeho spô-
sob života. Preto sa Anton označuje
niekedy za zakladateľa mníšskeho ži-
vota. On sám však neorganizoval ni-
jaké mníšske komunity.

Okolo roku 310 sa vydal na ďalekú
cestu do Alexandrie, aby tam posilňo-
val prenasledovaných a uväznených
kresťanov. Ku koncu života opustil
ešte raz samotu, a to na prosbu
alexandrijského biskupa sv. Atanáza,
aby mu pomohol brániť pravú vieru
proti bludu arianizmu.

Sv. Anton svojich 105 rokov na ze-
mi prežil v oslave Boha, v láske k blíž-
nym, v prísnosti k sebe. Ako dátum
smrti sa uvádza 17. január 356. Veľ-
ká časť jeho ostatkov je od roku 1491
uložená v kostole St. Julien v Arles
vo Francúzsku.       – rm –

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica St, Pi  o 16.00,

Ne o 16.30
Ústav Po, Ut, Št, So o 15.30

Kancelária farského úradu
 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30

Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00
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V našej farnosti za
uplynulé obdobie prijali
sviatosť krstu: v nedeľu,
12. XII. 1999, Alexandra
Bogricová a Zuzana–Ale-

xandra  Tereščáková; 26. XII. 1999
Dominik Čižmár a Janka Farkašová;
a minulú nedeľu, 9. I. 2000, Tamara–
Mária Zambová.

Vítame ich v našom spoločenstve.
Nech sú rodičom na radosť a svetu
na osoh.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


