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zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť,
závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť.

Ak si myslíme, že nemáme chyby,
že naše vnútro je čisté, opýtajme sa
iných. Ako nás oni vnímajú. Čo na
nás trebárs neznášajú. Možno sa
budeme brániť a vysvetľovať, ako to
dobre myslíme, že nemôžeme konať
ináč, akí sme nevinní. Ale ak sa
vskutku dobre pozrieme do svojho
vnútra, všeličo sa o sebe dozvieme
a lepšie sa poznáme. Možno to ne-
bude príliš príjemné, ale bude to
užitočné.

Chybou farizejov nebolo to, že do-
držiavali predpisy, chybou bolo, že
v dodržiavaní predpisov v „podaní
otcov“ videli spásu. Že už vlastne od
Boha, od Ježiša, od ni-
koho nič nepotrebo-
vali. Aj keď neuzná-
vame farizejské spô-
soby, môže sa stať, že
nevidíme dobre kvalitu
svojho vnútra, že sme
slepí, preto nevieme,
ako veľmi potrebujeme
Ježiša – Spasiteľa,
a to už teraz, v tejto
chvíli.      – jg –

EŽIŠ ZAVRHUJE NIEKTORÉ
ľudské tradície farizejov,
ktoré rušia Božie slovo. Ho-
vorí, že závisí od vnútra člo-

veka, záleží na dobrom úmysle, a nie
na tom, či človek dodržal všetky spo-
ločenské, náboženské a iné predpi-
sy. Ježiš odmietol posadnutosť fari-
zejov, s ktorou hltali, dodržovali
a kontrolovali najrôznejšie obradné
predpisy. Hovorí o vnútri človeka. A
hovorí o tom, že práve znútra člo-
veka, z ľudského srdca, vychádzajú
zlé myšlienky, smilstvá, krádeže,
vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť,

BOZ¡IE A ¼UDSKÉ

PRÍKAZY

„Tento ľud ma uctieva perami,
ale ich srdce je ďaleko odo
mňa. No darmo si ma ctia,
lebo náuky, čo učia, sú iba
ľudské príkazy.“  (Mk 7, 6-7)

jej ľudskej slabosti. S každým má už
od samého začiatku svoje plány, aj
s tým najmenším, ktorý sa teší na
svoju novú prvácku pani učiteľku, aj
s maturantom, ktorý vie, že tento
školský rok je pre neho oveľa viac
ťažší ako tie minulé. Neplytvajme tý-
mito Božími darmi, netvárme sa nie-
kedy tak, že škola je tou najväčšou
príťažou pre naše deti, kde si chodia
vyrábať strach, kde sú tí, ktorí si to
s nimi určite „poradia“, lebo nám,
rodičom, už za tie dva mesiace práz-
dnin tak trochu liezli na nervy.
Nikto z učiteľov „nevykreše“ žiaka
podľa nejakého ideálneho modelu,
môže ho učiť, usmerňovať a riadiť
tak, ako sa len on sám dá. Môže to
dobre robiť iba spolu s rodičmi, ak
sa navzájom počúvajú a radia. Nech
nás aj v tomto školskom roku vedie
Duch Svätý, nech nás posilňuje na
našich cestách za novými každoden-
nými poznaniami.         – km –

Si Božou myšlienkou a zmyslom tvojho života je,
aby si na Božiu česť a na chválu jeho

stvoriteľskej vôle vo svojom živote rozvinul túto
žiarivú myšlienku, ktorou ťa tvoj Stvoriteľ stvoril.

(Ignaz Klug)

O P Ä T¡
ZAÈÍNAME!

ONIEKTORÍ BY EŠTE RADI
aspoň na chvíľu zastavili
prázdninový čas ničnerobe-
nia, ktorý sa akoby míľovými

krokmi približuje k začiatku škol-
ského roku. Iní, tí najmenší, si už
nespočetnekrát zavesili svoju novu-
čičkú tašku na svoje „prvácke
plecia“, aby si vyskúšali, či im pri-
stane, či je dosť veľká pre naozaj-
stné knižky a zošity. Nedočkavo poš-
kuľujú do kalendára, aby sa čo naj-
skôr prebudili do toho ich veľkého
vytúženého septembrového rána.

S príchodom nového školského
roku sa akoby čarovným prútikom
mení životný rytmus vo viacerých ro-
dinách. Naštartuje sa na väčšie pra-
covné tempo, ktoré by malo vydržať
za desať mesiacov, lebo takýto čas
potrebujú naši školáci na to, aby do
seba nasali nové množstvá informá-
cií, ktoré im ponúka škola.

Je teda čas postaviť sa na štarto-
vaciu čiaru a s Božou pomocou vytr-
vať až do samotného cieľa. Stvoriteľ
nám daroval toľko talentu, aby sme
ho rozvíjali, pomáha nám, ak Ho o to
prosíme, vydržať a prekonať všetky
ťažkosti, ktorým podľahneme vo svo-



ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 10. 9. 2000

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Ščerbej D. Gajdošová P. Béreš M. Švagrovská A. Oravcová

2. A.Chovancová H. Magurová P. Lörinc J. Kucharčík M. Bajusová

p. Ľ. Bajus M. Veľková

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
4. 9. r. Pane, tvoj zákon veľmi milujem.

6.45

11.30

16.30

Ut
5. 9.

r. Spravodlivý je Pán na všetkých
svojich cestách.

6.45
11.30
16.30

St
6. 9.

Posvätenie katedrálneho
chrámu v Košiciach

6.45
11.30

r. Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi. 16.30

Št
7. 9.

Sv. Marka, Melichara, Štefana –
Sv. Košických mučeníkov

6.45
11.30 +začiatok adorácie

r. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa. 18.00 +záver adorácie

Pi
8. 9.

Narodenie Bl. Panny Márie 6.45

r.  Duša mi jasá v mojom Bohu.
11.30
18.00

So
9. 9.

Sv. Petra Clavera, kň. 6.45
r. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú. 18.00

Ne
10. 9. 23. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30 krst

15.00 vešpery

18.00

Vo Vojčiciach budú v nedeľu, 10. 9., o 14.00 hod. vešpery.

POCHÁDZAL z východného
Španielska, z Katalánska.
Tam sa narodil v mestečku
Verdú roku 1580.  Rodičia,
jednoduchí ľudia, umožnili

Petrovi vyššie vzdelanie, o ktoré mal
záujem. V 16-tich rokoch začal študo-
vať humanistické vedy na barcelon-
skej univerzite, ktorú viedli jezuiti.
Rozhodol sa vstúpiť do jezuitskej re-
hole. Predstavení ho po 2 rokoch novi-
ciátu poslali na trojročné štúdium
filozofie do kolégia v meste Palme na
ostrove Mallorca. Svätý rehoľný brat
Alfonz Rodriguez, vrátnik kolégia
v Palme, nadchol študujúceho Petra
pre misijnú myšlienku. Roku 1610
cestuje ako misionár do Kolumbie
v Južnej Amerike. Tam sa stáva roku
1616 kňazom a misionárom medzi
čiernymi otrokmi v prístave Cartage-
na, ktorý bol známy svojimi trhmi
s otrokmi. Pri posledných rehoľných
sľuboch v apríli 1622 napísal vlast-
nou krvou slová: „Petrus Claver, Aet-
hioporum semper servus“ – Peter Cla-
ver, navždy otrok Etiópčanov. Etióp-
čanmi vtedy nazývali černochov.

40 tvrdých rokov plnil Peter tento
sľub. Pomáhal otrokom po hmotnej
i duchovnej stránke. V meste pre
nich žobral, opatroval chorých a ma-
lomocných. Peter pokrstil do 300.000
černochov, a preto sa nazýva apoštolom
černochov. Veľa urobil aj pre duševné
dobro obyvateľov mesta Cartageny.
Mnohí ho vyhľadávali ako spovedníka
a inoverci ho žiadali o prijatie do Cir-
kvi. Zomrel 8. 9. 1654.

Napokon dostal „otrok otrokov“ aj
najvyššie uznanie Cirkvi. Pápež Pius
IX. ho roku 1851 vyhlásil za blaho-
slaveného a pápež Lev XIII. roku
1888 zo svätého a r. 1896 ho usta-
novil za patróna misií medzi čer-
nochmi.       – rm –

SV. PETER CLAVER, KŇAZ
A MISIONÁR (1580 – 1654)

OZNAMY
1. Prosíme rodičov, aby svojich tre-

tiakov do 15. 9. nahlásili na prí-
pravu k 1. sv. prijímaniu.

2. Študenti, ktorí už skončili deviaty
ročník ZŠ a starší, ktorí majú zá-
ujem prijať sviatosť birmova-
nia, nech sa do 15. 9. prihlásia
na prípravu k prijatiu tejto svia-
tosti.

3. Budúcu nedeľu bude zbierka na
organ.

4. Vo Vojčiciach sa na budúcu ne-
deľu začne obnova pred od-
pustom.

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 19.00 19.00 10.30 Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00

a So o 16.30
Ústav Ut, Št o 11.00 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
V prvopiatkovom týždni popoludňajšia

služba v kancelárii nie je!
Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

MYŠLIENKA

Ž IVOT NIE JE ZLOŽENÝ len zo
samých úspechov a víťazstiev.
Reklamy a ľudia, ktorí sľubujú ne-

ustále šťastie, prosperitu, život v spo-
kojnosti, sú buď neskúsení hlupáci,
alebo prefíkaní klamári. Už malé dieťa
vie, že nemôže večne len dostávať.
Žijeme a strácame sily. Zle je, ak miesto
nich nezískame múdrosť – poznanie
o tom, čo v živote dôležité je a čo nie je.
Škoda starcov a stareniek, ktorí sa ne-
naučili žiť. Smrť nám napokon vezme
všetko. Kto nie je otvorený Bohu, čo mu
zostane? Môžu zrúcať kostoly, pozabíjať
kňazov, znevážiť vieru, otráviť novú
generáciu drogami a sexom… Nebojme
sa! Boh aj tak zostáva so svojím ľudom.

Rastislav Turák,  redaktor týždenníka ZRNO

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


