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Po uskutočnení diela
spásy Kristus svoju
misiu odovzdáva se-
bou založenej Cirkvi,
lebo to, „čo Pán hlásal, alebo čo sa
v ňom uskutočnilo na spásu ľudského
pokolenia, má sa i ohlasovať a roz-
širovať až po kraj sveta“ (Ad gentes 3).
A tak sa začala a neustále trvá misia
Cirkvi. Kristova Cirkev vyzbrojená
jeho autoritou je poslaná k všetkým
ľuďom. „Ako mňa poslal Otec, aj ja po-
sielam vás“ (Jn 20, 21).

Dnes na prahu tretieho tisícročia,
keď zvlášť svet potrebuje novú evan-
jelizáciu, hlbšie uvedomenie si svo-
jej misie, je potrebné, aby každý
z nás prehĺbil svoj vzťah k Ježišovi.
K tomuto cieľu majú slúžiť jubilejné
sväté misie.

Ten, ktorý je poslaný Otcom, po-
siela k nám svojich misionárov, ktorí
majú obnoviť v nás nielen povedomie
bytia Božím dieťaťom, ale posilniť vo
viere, ktorá zvlášť dnes musí byť
účinnejšia. Čas misií má sa stať pre
každého kresťana misijnou školou.
Vplyvom misijnej činnosť si máme
uvedomiť, že sme jeden pre druhého
Božími poslami.

Brat Lucián Mária Bogucki
minorita

SVSVSVSVSVÄÄÄÄÄTÉ MISIE – PREÈO?TÉ MISIE – PREÈO?TÉ MISIE – PREÈO?TÉ MISIE – PREÈO?TÉ MISIE – PREÈO?

PREŽÍVAME VEĽKÉ JUBI-
LEUM, čas, ktorý ešte viac
má nás otvoriť pre tajom-

stvo vykúpenia, ktoré Ježiš uskutoč-
nil pre nás. V prehĺbení tejto pravdy
majú nám pomôcť jubilejné sväté
misie.

Slovo misia znamená misiu Boha,
misiu lásky, aby sme získali naspäť
stvorený svet, ktorý sa vzdialil od
svojho Stvoriteľa po páde zapríčine-
nom dedičným hriechom. A preto
Otec posiela na svet s misiou svojho
Syna, „aby sa skrze neho svet spasil“
(Jn 3, 17).

Misia Otca je prijatá Synom a stá-
va sa jeho misiou. Ten, ktorý prichá-
dza na svet plniť Otcovu misiu, sám
stáva sa misiou. Pavol VI. hovorí, že
Ježiš je „Božím evanjeliom, lebo bol
prvým a najväčším ohlasovateľom evan-
jelia“. Ježiš prichádza k ľuďom s po-
solstvom spásy. Stáva sa prostrední-
kom medzi Bohom a ľuďmi. Chce
obnoviť zmluvu, ktorú ľudia porušili
a zmieriť ich s Otcom i voviesť na
cestu spásy. Kristus zjavuje sa ľu-
ďom ako posol Otca, ako ten, ktorý
ohlasuje jeho náuku. Bohužiaľ, ľudia
ho neprijali, a to odmietnutie vyvr-
cholilo na kríži.

AJ U NÁS v Trebišove sa v rámci Jubilejného roku uskutočnia sväté misie
od 11. do 19. marca 2000. Kázne sv. omší budú členené tématicky
takto: Hriech, Obrátenie, Sviatosť zmierenia, Sviatosť manželstva, Cirkev,

Sviatosť krstu, Láska, Sviatosť oltárna, Utrpenie a staroba, Panna Mária.
Okrem sv. omší sa v tomto období uskutočnia stavovské náuky pre ženy a pre

mužov, obnova krstných a manželských sľubov, evanjelizačné stretnutia s mláde-
žou, krížová cesta, sviečkový sprievod na cintorín a modlitby za zosnulých, misijná
pobožnosť, procesia s misijným krížom. Bude sa vysluhovať aj sviatosť zmierenia.

Misie povedú bratia minoriti z neďalekého Brehova. O presnom rozvrhu misií bu-
deme včas informovať.

ktorý majú na izbe.
Tam je prvá, najvýz-
namnejšia odpoveď
na veľkú otázku
„Prečo?“ Je povzbu-
dením pre všetkých,
keď vidia svojho pri-
mára, ošetrujúceho lekára alebo sestru,
ako odprevádzajú pacientov do kaplnky.
Je to nádherná služba lásky. Druhou
veľkou službou lásky je ich starostlivosť,
aby pacient, ak si žiada, vždy mal pri
sebe kňaza. Túto službu oceňujú mnohí
ťažko chorí pacienti.

Je potrebné zo strany všetkých zdra-
votníckych pracovníkov aj zo strany du-
chovných otcov spríjemniť chvíle pa-
cientom od prvého okamihu až po ukon-
čenie pobytu v nemocnici. Zvlášť je
potrebné viac pozornosti venovať umie-
rajúcim. Je to chvíľa vážna, je to chvíľa
dôležitá. Patrí k životu. My máme život
okrášliť, spríjemniť. Teda aj túto chvíľu
umierania. Každý, kto sa ocitne v ne-
mocnici, je plný obáv, strachu. Pohľa-
dom sa pýta. Je to pohľad na kríž, na
kňaza, na lekára, na sestru… Keď sa
tieto ustrašené oči pýtajú, dajme odpo-
veď svojím láskavým pohľadom. Aj tým
splníme požiadavku evanjelia: „Bol som
chorý a navštívili ste ma.“

Bartolomej Salka,
duchovný správca nemocnice

„Keby Boh človeku ukázal
všetky bolesti, ktoré mu v živote
určil, človek by padol a umrel.

Keby mu ukázal všetky radosti,
ktoré má prežiť, opäť by padol a

umrel. Boh to vie a rozdeľuje.
Človek to nevie a odovzdáva sa

Bohu, ktorý ho miluje.“
(Chiara Lubich)

PRÍHOVOR KU
DÒU CHORÝCH

POMALY ZAČÍNA patriť k bež-
nému životu, že kňaz príde
na oddelenie nemocnice, vy-

sluhuje tam sviatosti a rozpráva sa s pa-
cientmi. A sú to neraz aj dlhé aj na-
máhavé rozhovory. Veď dobre vieme
všetci, aké ťažké otázky trápia chorobou
postihnutého človeka. Na niektoré dá
odpoveď lekár, na niektoré sestra.
Ťažké otázky ostávajú vo vnútri. To sú
otázky pre kňaza: „Prečo ja? Má taký
život ešte zmysel?“

Je veľkým požehnaním pre veriacich
pacientov, že sa môžu zahľadieť na kríž,



7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. R. Kolodiová B. Šimková K. Kassayová G. Karičková M. Andraš

2. M. Ščerbej H. Magurová M. Sakáčová M.Švagrovská R. Jurko

p. Ľ. Bajus deti D. Kassay N. Tomková A. Andrej

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 13. 2. 2000

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
7. 2.

r. Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto,
ty a tvoja vznešená archa.

Trebišov
6.45

11.30
16.30 náuka pre deti

Vojčice 18.00

Ut
8. 2.

Sv. Hieronyma Emilianiho
Trebišov

6.45

r. Aké milé sú tvoje chrámy, Pane.

11.30
16.30 náuka pre deti

Vojčice 18.00

St
9. 2.

r.  Z úst spravodlivého zaznieva
múdrosť.

Trebišov

6.30
11.30

16.30 náuka pre deti +
biblické stretnutie

Vojčice 18.00

Št
10. 2.

Sv. Školastiky, panny
Trebišov

6.45

r.  Pamätaj na nás, Pane, z lásky k
svojmu ľudu.

11.30 + zač. adorácie

18.00 záver adorácie

Vojčice 18.00 ‚stretko‘ mladých

Pi
11. 2.

Panny Márie Lurdskej
Trebišov

6.45
Svetový deň chorých 11.30

r. Pane, daj, aby sme počúvali
tvoj hlas.

18.00 ‚stretko‘ mladých

Vojčice 18.00

So
12. 2.

r.  Pamätaj na nás, Pane, z lásky k
svojmu ľudu.

Trebišov
6.45

18.00
Vojčice 6.45

Ne
13. 2. 6. nedeľa v období cez rok

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
15.00 vešpery

18.00

Vojčice
10.30
14.00 pobožnosť

SV. HIERONYM
EMILIANI, ZAKLADATEĽ
REHOLE (1486–1537)

Pochádzal z významnej benátskej
rodiny. Otec, člen štátnej rady, chcel
ho dať na štúdiá a vedeckú dráhu.
Hieronym sa však rozhodol inak.
V mladosti bol dlhší čas vojakom.
Bitka a voľné mravy boli jeho chle-
bom. R. 1511 sa dostal do nepriateľ-
ského zajatia. Spútaný v okovách bol
hodený do podzemného žalára. Tu
začal svoje prvé životné exercície.
Naučil sa vrúcne modliť a obnovil si
vieru. V dôvere sa obrátil k Matke
Božej o pomoc. Hlboké exercičné me-
ditácie ukončila mu tajomným vyslo-
bodením. Hieronym bol na slobode.
Potom začal spĺňať svoje exercičné
predsavzatia.

Vzdal sa všetkých šľachtických
hodností. Jednoducho oblečený sa
utiahol do samoty, kde v tvrdom po-
kání, pôste a modlitbách dopĺňal si
štúdium. R. 1528 sa obrátil a venoval
svoj život chorým, sirotám, väzňom
a opustenej mládeži. Jeho dom v Be-
nátkach sa stal útulkom chudob-
ných. Pre siroty založil útulok sv. Ba-
zila, ktorý sa stal jadrom neskorších
ústavov. Nezľakol sa ani polepšovní,
blázincov. Staral sa i o mravne naru-
šené dievčatá. R. 1529 sa pri opatro-
vaní chorých nakazil morom, ale s dô-
verou v Božiu pomoc sa nečakane
uzdravil.

R. 1532 sa vybral na cestu po Be-
nátsku a Lombardii. Vo viacerých
mestách založil sirotince. S niekoľ-
kými kňazmi a spolupracovníkmi za-
ložil r. 1534 v mestečku Somasca
„Spoločnosť služobníkov chudobných“.
Podľa mesta sa členovia volali somas-
kovia. Zomrel 8. 2. 1537 v Somasce
v službe pri postihnutých morom.
Pápež Klement XIII. ho r. 1767 vy-
hlásil za svätého. Je patrónom sirôt
a opustenej mládeže.    – rm –

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi, So  o 16.00
Ústav Ut, Št o 15.30 a Ne o 10.30

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

MODLITBA STMODLITBA STMODLITBA STMODLITBA STMODLITBA STARARARARARÝCHÝCHÝCHÝCHÝCH
A CHORA CHORA CHORA CHORA CHORÝCHÝCHÝCHÝCHÝCH

Pane, vieš lepšie ako ja, že som zo
dňa na deň starší a jedného dňa bu-
dem starý. — Chráň ma, aby som si
nenahováral, že pri každej príleži-
tosti musím niečo povedať. Vysloboď
ma z veľkej vášne dávať do poriadku
záležitosti druhých ľudí. Uč ma byť
premýšľavým, nie však špekulujúcim,
uč ma byť nápomocným, nie však
diktátorským. — Pri mojej priveľkej
nahromadenej múdrosti sa mi zdá,
že je škoda neodovzdať ju ďalej.
Avšak ochráň ma, aby som tým ne-
otravoval druhých. — Nauč ma mlčať
o mojich chorobách a ťažkostiach.
Pribúda ich stále viac a ja mám chuť
vysvetľovať ich druhým. Taktiež sa
neodvažujem prosiť o lepšiu pamäť,
len o trochu viac skromnosti. Uč ma
tej úžasnej múdrosti, aby som si
uznal, že môžem urobiť chyby a za-
chovaj ma tak vľúdneho, ako je to
len možné. — Amen.

1. Stretnutie kresťanských dô-
chodcov bude 9. 2. 2000 (streda)
o 16.00 hod. v MsKS.

2. V piatok, 11. 2., po večernej sv.
omši bude v orlovni stretnutie
lekárov, zdravotníkov a tých, čo
sa starajú o chorých.

3. Na budúcu nedeľu, 13. 2., bude
zbierka na Pápežské kolégium sv.
Cyrila a Metoda.

4. 1. farský fašiangový ples sa za-
čína o 19.30 (sobota 12. 2.).

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


