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 ŽIVOTE ČLOVEKA je veľa
bolestí a krížov. Niektoré si
spôsobujeme sami, iné
nám spôsobujú naši blíž-

ni, ale sú aj bolesti, ktoré my
spôsobujeme iným.

Čo s bolesťou, ktorú si spôso-
bíme sami? Tej by sme sa
možno aj mohli vyhnúť, ale
nie vždy. Snažme sa ju
prijať. Ale vždy by mala
byť pre nás poučením.
Vtedy je pre nás príno-
som.

Čo s bolesťou, ktorú
nám spôsobia iní? Tej
sa už ťažšie vyhneme,
lebo závisí od druhého
človeka. Aj tú treba pri-
jať, ak chceme, aby bola
pre nás prínosom.

Čo s bolesťou, ktorú my spôso-
bujeme iným? Táto jediná závisí
priamo od našej vôle. Tejto by sme
sa mali vyhýbať. Lebo ako je nám
nepríjemná bolesť, ktorú nám spô-
sobili iní, tak nie je príjemná ani
našim blížnym, ak my ju spôsobíme
im.

Sú milióny krížov a každý človek
má ten svoj. Zaprieť sám seba, vziať
svoj kríž a nasledovať Ježiša na

Golgotu, je skutočným posla-
ním každého z nás a odpove-

ďou na jeho výzvu. Ne-
treba ísť so Spasite-
ľovým krížom, ale za

Spasiteľom s vlastným
krížom, pretože v každej

chvíli nášho života sme
obklopení dôkazmi Božej

lásky. Tešíme sa z darov
Božej prozreteľnosti, ale
tieto požehnania často
prehliadame. I preto sa
nám náš kríž zdá naj-
ťažší. Veľkosť človeka
je však v tom, že
unesie aj najťažšiu
bolesť, najťažší kríž.

– jg –

patria do rádu a verne zachovávajú
svoje sľuby. Podobne aj tým, čo pat-
ria do Bratstva sv. škapuliara, zacho-
vávajú cnosť čistoty podľa stavu
a modlia sa za Cirkev. Nakoniec sľú-
bila všetkým mimoriadnu milosť,
známu pod názvom „sobotná výsada“:
„Ja, ich Matka, ich v prvú sobotu po
smrti vyslobodím z očistca a zavediem
na horu večného života.“

Tí, ktorí patria do Bratstva sv. ška-
puliara, majú nielen výsady, ale aj
záväzky: prijať karmelitánsky ška-
puliar z rúk kňaza; zapísať sa do
knihy Bratstva sv. škapuliara; vo dne
i v noci nosiť na sebe sv. škapuliar;
vykonať každý deň modlitbu určenú
v deň prijatia do Bratstva (napr. „Pod
tvoju ochranu“); nasledovať cnosti

Najsvätejšej Matky a roz-
širovať jej úctu.

Osoby, ktoré nosia ška-
puliar a patria do Brat-
stva sv. škapuliara, majú
účasť na duchovných dob-
rách celého karmelitán-
skeho rádu, nazývajú sa
bratmi a sestrami a du-
chovným spôsobom nimi
skutočne sú.

Pri príležitosti sviatku
Panny Márie Karmelskej
(Škapuliarskej), ktorý sa
slávi 16. júla, sa konajú
púte (jednou z nich je aj

známa púť v Gaboltove), kde je mož-
nosť prijať sv. škapuliar. Záujemcov
o sv. škapuliar môže prijať do Brat-
stva aj správca farnosti, ak to robí
podľa cirkevne schváleného textu
(v našej farnosti vdp. dekan).

Kráľovná sv. škapuliara, priveď
nás všetkých k Srdcu Ježišovmu.

(Voľne spracované podľa Svätý ška-
puliar dar Matky Božej) – hv –

„Kto chce ísť za mnou, nech
zaprie sám seba, vezme svoj

kríž a nasleduje ma.“
Mk 8, 34

BOLESTI A KRÍZ¡E

Matka Božia, Kráľovná
a ozdoba Karmelu, pozri na

nás, úbohých hriešnikov, ktorí
sa s dôverou túlime pod plášť

tvojej ochrany.

ŠKAPULIAR sa popri ruženci
stal jednou zo základných ma-
riánskych pobožností. Pobož-

nosť sv. škapuliara je známa nielen
v Európe, ale na celom svete. Aj
Svätý otec, pápež Ján Pavol II., nosí
sv. škapuliar už od detstva.

Dejiny karmelitánskeho škapu-
liara sa začínajú v 12. stor. na hore
Karmel v Palestíne, po-
kračujú v Európe v Ang-
licku. Keď rádu bratov
Najsvätejšej Panny Márie
z hory Karmel hrozilo ne-
bezpečenstvo, sv. Šimon
Stock prosil Pannu Máriu
o pomoc. V noci z 15. na
16. júla 1251 uzrel Naj-
svätejšiu Pannu Máriu
v sprievode anjelov.
Panna Mária mu podala
škapuliar so slovami:

„Prijmi, najmilší synu,
škapuliar tvojho rádu ako
znak môjho bratstva, vý-
sadu pre teba a všetkých karmelitánov.
Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo več-
nom ohni. Je to znak spásy, záchrana
v nebezpečenstvách, znamenie pokoja
a večného záväzku.“

V 14. storočí sa Najsvätejšia
Panna Mária ukázala pápežovi Jánovi
XXII. a odporúčala mimoriadnu sta-
rostlivosť o jej „karmelitánsky rád“.
Sľúbila hojné milosti a spásu tým, čo

DAR MATKINHO SRDCA
– SV. ŠKAPULIAR



ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 24. 9. 2000

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. Ľ. Bajus A. Zapotoková M. Sakáčová D. Kassay A. Andrej

2. M. Ščerbej P. Urban N. Tomková K. Kassayová P. Berta

p. R. Kolodiová deti J. Balint

Vo Vojčiciach bude v piatok, 22. 9., o 16.30 adorácia, jej záver bude po sv.
omši a v nedeľu, 24. 9., o 14.00 hod. budú vešpery.

OZNAMY

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

 Bystríkovi sa z tradície dozve-
dáme, že bol nitrianskym bis-
kupom a za biskupa ho usta-

novil uhorský kráľ sv. Štefan na
konci svojej vlády, teda okolo roku
1038.

Sv. Štefan sa zaslúžil o pokres-
ťančenie národa, ale nešlo to tak
odrazu. Po Štefanovej smrti vznikla
pohanská vzbura niektorých ma-
ďarských bojarov proti Štefanovej
kresťanskej politike. Vodcom vzbú-
rencov v Podunajsku bol Vatha. Ničil
a plienil všetky kresťanské pamiatky
a kresťanov nútil k odpadu. Bola
silná obava, že pritiahne i na Sloven-
sko. Drobný ľud, župani i ducho-
venstvo sa zjednocovali a jednotne
tiahli proti pohanským hordám.

Za obeť vzbury padol čanádsky
biskup Gerhard a dvaja iní biskupi:
Buldus a Bystricus, teda Bystrík.
Bystrík sa prevážal na loďke cez Du-
naj niekde pri dnešnej Budapešti
a vzbúrenci ho tak doráňali kameňmi
a šípmi, že podľahol zraneniam 24.
septembra 1047.

Všetkých troch umučených
biskupov zaradila svätá Cirkev do
martyrológia ako mučeníkov a dňa
24. septembra im venuje úctivú spo-
mienku. Meno sv. Bystríka je
slovenské, a teda je pravdepodobné,
že bol Slovák. Ale medzi Slovákmi je
skoro neznámy. Jeho úcta by sa
mala viac pestovať. V kaplnke Slo-
venského ústavu sv. Cyrila a Metoda
v Ríme je vyobrazený na jednom
z farebných oblokov.

– rm –

24. SEPTEMBRA SV. BYSTRÍK,
BISKUP A MUČENÍK (11. STOR.)

1. V dňoch 23. a 24. 9. bude Celo-
slovenský Eucharistický kongres
v Bratislave.

2. Streda, piatok a sobota sú
kantrové dni. Úmysel – poďa-
kovanie za úrodu.

3. Ešte stále majú rodičia možnosť
prihlásiť svojich tretiakov na prí-
pravu k 1. sv. prijímaniu.

4. Záujemci o prijatie sviatosti
birmovania, ktorí ukončili zá-
kladnú školu a starší, nech sa
prihlásia na farskom úrade.

5. Od stredy, 20. 9., sa budeme
modliť Deviatnik k sv. Michalovi
archanjelovi pred sv. omšou
o 11.20 hod.

ZO Z¡IVOTA FARNOSTI
V sobotu, 9. 9., si sviatosť
manželstva vyslúžili Ing. Ma-
rek Kozák a Erika Sabová. Na

spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.

V nedeľu, 10. 9., sviatosť
krstu prijali Ján Kozák, Mi-
riam Ďatková a Daniel Mihal-
čin. Vítame ich v našom spoločen-
stve. Nech sú rodičom na radosť
a svetu na osoh.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
18. 9.

r. Zvestujeme smrť Pánovu, kým
nepríde v sláve.

6.45

11.30

16.30

Ut
19. 9.

6.45
r. Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. 11.30

16.30

St
20. 9.

Sv. Ondreja Kim Taegona
a spol., Kórejských mučeníkov

6.45
11.30

r. Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil
za dedičstvo. 16.30

Št
21. 9.

Sv. Matúša, ap. ev. 6.45

r. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.
11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
22. 9.

r.  Až raz vstanem zo sna,
uzriem tvoju tvár, Pane.

6.45
11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
23. 9.

r. Budem kráčať pred Bohom
vo svetle žijúcich.

6.45
18.00

Ne
24. 9. 25. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30 krst

15.00 vešpery

18.00

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

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

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


