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Nedeľa, 13. februára 2000
6. nedeľa v období cez rok

Číslo 7 III. ročník

Resp.: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou
zo spásy.

Jubilejný rok

L

OJEŽIŠOVI JE ZNÁME
a v evanjeliu sa to viackrát
spomína, že preukazoval mi-

losrdenstvo, mal súcit s nemocnými,
zmrzačenými, duševne chorými, že
cítil so zástupmi (porovnaj Mk 8, 2).
To je do istej miery v príkrom rozpore
s dnešným nazeraním na svet, keď
súcit a milosrdenstvo nepatria medzi
cnosti, ktoré by boli obdivované.
Naopak, sú jedinci, ktorí presadzujú
„mýtus“, podľa ktorého človek majúci
súcit je slabý a človek nemilosrdný
by mal byť silný.

Aj keď podobnými tvrdeniami by sa
mali zaoberať skôr psychológovia, či
psychiatri, nemôžeme ako kresťania
byť ľahostajní k podobným javom,

a mali by sme pochopiť pravý zmysel
milosrdenstva, tak ako to chápe
Sväté písmo.

Na hore Sinaj Boh povedal Mojži-
šovi: „Pán, Pán je milostivý a láskavý
Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný
a verný. On preukazuje milosrdenstvo
tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny
a hriech, ale nič nenecháva nepotres-
tané…“ (Ex 24, 6n). Hebrejské výrazy
raahum, hannum a hesed, ktoré sú
v tomto texte, sa do slovenčiny zvy-
čajne prekladajú slovami, ktoré ko-
líšu medzi milosrdenstvom a láskou,
prechádzajú cez nehu, pietu, súcit,
miernosť, veľkodušnosť, dobrotivosť,
ale aj milosť.

Už z uvedenej rozmanitosti je zrej-
mé, že biblické chápanie milosrden-
stva je zložité. Isté je, že Boh pre-

MILOSRDENSTVO
„Blahoslavení milosrdní, lebo oni
dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5,7).

javuje svoju nehu vtedy, keď sa uka-
zuje ľudská bieda, a to od jej za-
čiatku až do konca; človek sa zas
musí ukázať milosrdný voči svojmu
blížnemu, a tak nasledovať svojho
Stvoriteľa.

Keď si človek začne uvedomovať,
že je nešťastný alebo hriešny, vtedy
sa mu zjavuje viac alebo menej jasne
tvár nekonečného milosrdenstva.

Ježiš požadoval od svojich učení-
kov, aby boli dokonalí. Okrem iného
zdôrazňuje: „Buďte milosrdní, ako je
milosrdný váš Otec!“ Aké je teda Božie
milosrdenstvo? Ježiš sa pri spĺňaní
Božieho zámeru chcel stať vo všet-
kom podobným svojim bratom, aby
skúsil aj samu biedu tých, ktorých

prišiel spasiť.
Ježišovými ob-
ľúbencami sú
„chudobní“, za
svojho priateľa
ho považujú
„hriešnici“ (Je-

žiš sa nebojí ich navštevovať.) Oso-
bitnú pozornosť venoval ženám
(zvlášť vdovám) a cudzincom. Ježiš
má teda súcit so všetkými, čo tiež
prejavil svojimi činmi, keď hriešni-
kom hlásal evanjelium bezhranič-
ného milosrdenstva (aj napriek tomu,
že farizeji ich vylučovali z Božieho
kráľovstva).

Kresťan musí milovať a „spolucí-
tiť“, prechovávať v srdci pravý súcit,
nesmie si „uzavrieť vnútro“ pred bra-
tom, ktorý sa nachádza v núdzi.

Láska Božia prebýva iba v tých, čo
vykonávajú milosrdenstvo. Aj
žalmista hovorí:

„Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.“

(Ž 136)
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V AFRIKE JESTVUJE pri-
mitívny kmeň, v ktorom
najťažším trestom je vy-

lúčenie zo spoločenstva. Ani trest
smrti v ňom nepovažujú za taký
krutý ako život vo vyhnan-
stve a zavrhnutí. Títo obyva-
telia vedia, ako sa ťažko žije
človeku, keď má na čele
napísané, že sa s ním nik
nemá rozprávať. Byť nemi-
lovaný, nechcený a odmiet-
nutý patrí medzi to najhor-
šie, čo sa ľudskej bytosti
môže prihodiť.

Sú ľudia, ktorí sa takto
odpíšu sami a uzavrú sa do
seba - nič nepotrebujú, nič
nechcú, vyhýbajú sa vzťa-
hom, málo riskujú. Niekedy
sa zdá ľahšie budovať barié-
ry, ako riskovať sklamanie. Ale vtedy
to vyzerá akoby sme si odrezávali
nohy, len aby sme nemuseli kupovať
topánky.

Sú ľudia, ktorých takto odpísali

iní - pre ich minulosť, pre ich chyby,
pre ich povahu, vlastnosti alebo pre
ich charakter či spravodlivosť. Náš
tón hlasu, príkry pohľad alebo odme-
raný postoj píšu ľuďom na čelo znak

zavrhnutia. Avšak byť
odmietnutým patrí me-
dzi to najhoršie...

Podľa evanjelia tejto
nedele Ježiš prišiel k
malomocnému. Byť ma-
lomocným v tých časoch
znamenalo nosiť so
sebou zvonček na výs-
trahu, aby sa nikto ne-
približoval. Ale Ježiš sa
predsa priblížil. Nene-
chal človeka zavrhnu-
tého. Aké ponaučenie
pre nás? Možno neuzat-
várať sa do seba. Možno

nezavrhovať iných. Ale predovšetkým
približovať sa k zavrhnutým.

Marek Forgáč, kaplán



7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. J. Galgan P. Urban J. Karniš B. Dinisová M. Borová

2. R. Kolodiová J. Hudáček A. Potocká J. Kucharčík P. Berta

p. M. Čierna deti P. Sovák P. Béreš J. Bálint

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 20. 2. 2000

DETI PÍŠU BOHUSVÄTÉ OMŠE

 Milý Boz¡e,
ja vjem z¡e máme milovat’ svojeho
bliz¡neho, ale ket’ mi Marek bude
furt brat’ druhú korèu¾u, tak
dostane bitku. Karèi

To s tým Èiò iným to, èo èinia
oni tebe si myslel váz¡ne? Lebo keï
hej, tak bráško má po chlebe.

Dita

Preèo si stvoril oblohu modrú a
trávu zelenú? Iné farby nemáš?

Mat’a

Milý Boz¡e, keï
z¡ijeme aj po
smrti, preèo po-
tom musíme
zomriet’?

Rudo

( z knihy Deti píšu Bohu)

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi  o 16.00,

Ne o 16.30
Ústav 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

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
14. 2.

Sv. Cyrila, mnícha
a sv. Metoda, biskupa Trebišov

6.45
11.30

r. Nech zostúpi na mňa tvoje
zľutovanie, Pane, a budem žiť.

16.30 náuka pre deti

Vojčice 18.00

Ut
15. 2.

r. Blažený človek, ktorého ty,
Pane, vzdelávaš.

Trebišov
6.45

11.30
16.30 náuka pre deti

Vojčice 18.00

St
16. 2.

r.  Pane, kto môže nájsť odpočinok
na tvojom svätom vrchu?

Trebišov

6.30
11.30

16.30 náuka pre deti +
biblické stretnutie

Vojčice 18.00

Št
17. 2.

Siedmich sv. zakladateľov
rehole Služobníkov P. Márie Trebišov

6.45
11.30 + zač. adorácie

r. Úbožiak zavolal a Pán ho
vyslyšal.

18.00 záver adorácie

Vojčice 18.00 ‚stretko‘ mladých

Pi
18. 2. r. Blažený muž, ktorý sa bojí Pána.

Trebišov
6.45

11.30
18.00 ‚stretko‘ mladých

Vojčice 18.00

So
19. 2.

r.  Pane, ty nás zachováš
a ochrániš.

Trebišov
6.45

18.00
Vojčice 6.45

Ne
20. 2. 7. nedeľa v období cez rok

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
15.00 pobožnosť

18.00

Vojčice
10.30 + zač. adorácie

14.00 záver adorácie

SV. JULIANA, PANNA A MUČENICA
( ? – 305)
Žila v Nikomédii v  Malej
Ázii za čias Maximiliá-
novho prenasledovania.
Bola vzdelaná i telesne
pekná. Dary ducha u nej
vynikali. Vyznala sa v

literatúre i umení. Bystrým umom
spoznala, kde je prázdnota. Hľadala
pravdu a plnosť; našla ju v kres-
ťanstve, v evanjeliu. Otec ťažko zná-
šal túto premenu, kapituloval však
pred jej múdrosťou. Vieru vedela po-
doprieť i rozumovými dôvodmi. Bola
známa ako vzdelaná kresťanka. Ta-
kúto vznešenú, rozumnú a krásnu ju
objavil bohatý Eulasius z Nikomédie.

Otec jasal, keď ho tento urodzený
občan požiadal o ruku dcéry. Ostal
však hlboko zarazený, keď Juliana
rázne odmietla bohatého mladíka.
Svoje odmietnutie odôvodnila: „Man-
želstvo nemôže byť súbojom. Ja som
kresťanka, on je pohan! Rozdvoje-
nosť vo viere vedie k stálym
roztržkám. Iba v Kristovi je manžel-
stvo posvätným a milostiplným zväz-
kom dvoch ľudských sŕdc.“

Darmo ju presviedčal Eulasius, že
má k nej úprimnú, rýdzu lásku.
Juliana mu odkázala: „K manželstvu
privolím len vtedy, ak zemskú lásku
posvätíš vierou v Krista Ježiša, keď
sa sviatostne spojíme.“

Sestra Juliana draho zaplatila za
svoje presvedčenie. Otec sa urazil,
urazil sa pytač. Prvý ju dal zbičovať
a hladom trápiť v žalári. Druhý ju po-
hnal na súd ako kresťanku. Odsúde-
ná Juliana bola fakľami pálená a na-
koniec sťatá okolo roku 305. To do-
kázala láska zmenená na nenávisť.

Jej telesné pozostatky boli najprv
uložené v Cuma a roku  1207 boli
prenesené do Neapola.
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  9.00
 14.00  pobožnosť

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


