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E TO OZAJ S HRIECHOM tak
zle, že je potrebné sa brániť po-
kušeniu všetkou silou, všet-

kými prostriedkami, ako o tom hovorí
dnešné evanjelium? Viacerí z nás
povedia: veď sme ľudia a hriech je
niečo, čo v našom živote vždy bude.

Áno, sme ľudia, a tak sme trebárs
aj chorí. Je to ľudské. Ale je to dô-
vod, aby sme si našu chorobu nevší-
mali, aby sme ju neliečili? A nebude
ju liečiť ani ten, kto ochorie ľahko?
Každý predsa vie, že zanedbané aj
ľahké ochorenie môže znamenať váž-
ne ohrozenie jeho zdravia a následne
i života.

Čo s hriechom? Nie-
kto hriech považuje len
za nejaké prekročenie
predpisov, za drobný
nedostatok. Je veľmi

dôležité, aby sme slovo dnešného
evanjelia brali vážne. Aby sme ho
prijali nie ako vyhrážku, tým menej
ako rozsudok, ale ako slovo
múdrosti. Obsahom tejto múdrosti
je pravda, že hriech je najväčšie zlo
nášho života, že je niečím, čím
poškodzujeme svoj vlastný život
i životy svojich blížnych.

Pohoršenie, pokušenie a hriech
sú práve tým, čo nás z pravej cesty
odvádza, čo nás viac či menej vedie
inam, než k plnosti života s Bohom.
Práve preto sa môže zotrvanie v hrie-
chu stať zmarením našej najväčšej
nádeje, ktorá má vyústiť do plného
a trvalého života v Božom kráľovstve.
Slová odťať ruku, nohu, vylúpnuť oko
nenavádzajú nás k tomu, aby sme sa
zmrzačili, ale ukazujú skutočné hod-
noty, ku ktorým nás Ježiš pozýva
a ktoré nám dáva. Hodnoty Božieho
priateľstva a dobrého života, hodnoty
neba, ktoré sú väčšie, než čokoľvek
na svete, i veci tak užitočné a potreb-
né, ako sú ruka, noha, oko. – jg –

Resp.: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

POKUŠENIE

a hriech

REČO JE OKTÓBER mesia-
com ružencovým? Lebo 7. ok-
tóbra slávime sviatok sv. ru-
ženca. A čo je dôvodom slá-
venia tohto sviatku? Víťazstvo

Európanov nad Turkami.
Keď v r. 1571 Turci napadli Európu,

Sv. otec Pius V. vyzval kresťanov, aby
sa postavili na odpor proti Turkom. Ale
Turci boli 5-krát silnejší ako kresťania.
Sv. otec 17. septembra vyzval celý kres-
ťanský svet, aby sa všade modlili sv.
ruženec, aj na bojisku. Najväčší boj sa
strhol 7. októbra. Aj napriek presile,
Turci boli premožení. Benátsky senát
napísal ostatným bojujúcim štátom:
„Úplné víťazstvo pri Lepante nezískali ani
generáli, ani vojaci, ani zbrane, ale Panna
Mária presvätého ruženca.“ Na pamiatku
tohto veľkého víťazstva pápež Pius V.
ustanovil sviatok Panny Márie Víťaz-
nej, ktorý neskôr pápež Gregor XIII.
premenoval na sviatok sv. ruženca.

Turci sa snažili zničiť kresťanské
náboženstvo. Aj my sa teraz denno-
denne stretávame s mnohými nepria-
teľmi, ktorí útočia na našu vieru. Nábo-
ženstvo znamená náš vzťah k Bohu
a od neho závisí spása našich duší,
o ktoré bojuje diabol. Má mnohých spo-
jencov, ale najmä nás samých a svet
okolo nás (filmy, časopisy, knihy, ale
aj ľudia a všetko ostatné, čo pôsobí na
naše zmysly a našu fantáziu). Musíme
preto neustále bojovať proti tomuto zlu.
Najúčinnejšou zbraňou je modlitba. Pre-
dovšetkým modlitba sv. ruženca, ktorou
sa obraciame na Pannu Máriu, lebo ona
jediná z nás úplne zvíťazila nad naším

najväčším nepriateľom, keď mu pošlia-
pala jeho pekelnú hlavu. Ona i nám
pomôže, ak ju o to budeme prosiť, lebo
modlitba ruženca je kľúč do neba.

Panna Mária sa zjavila vo Fatime
pastierikom Lucii, Františkovi a Hya-
cinte 6-krát a vždy im prikazovala je-
dinú vec: „Každý deň sa modlite ruže-
nec.“ Ak toto Panna Mária tak ná-
stojčivo žiada, zaiste má k tomu vážne
dôvody. Nemali by sme na to aj my
vážne myslieť a denne sa modliť sv.
ruženec?

Kniha Poznáte Pannu Máriu hovorí:
„V súčasnej modernej spoločnosti exis-

tujú tri závažné zlá, na ktoré účinným lie-
kom je modlitba sv. ruženca:
1) odpor voči skrytému, pracovitému a na-

máhavému životu; na túto chorobu
vhodným liekom je rozjímanie o radost-
ných tajomstvách;

2) hrôza pred utrpením sa prekonáva roz-
jímaním o bolestných tajomstvách;

3) naše časté zabúdanie na večné dobrá,
ktoré sú predmetom našej nádeje, si
zase pripomíname rozjímaním o sláv-
nostných tajomstvách.“
„Ruženec je kráľovnou všetkých po-

božností. Nepoznám milší a vzácnejší dar
pre Pannu Máriu, ako je modlitba sv.
ruženca“ (sv. Alfonz).

„Aby ste sa lepšie modlili ruženec,
modlite sa ho so svojím anjelom strážnym“
(sv. František Saleský).

Hudba ruženca preniká všetkými
záhybmi duše Božej Matky.

„Ó, Mária, Kráľovná ružencová, pros
vždy za nás v nebesiach svojho Syna.“

– hv –

Mesiac október je zasvätený modlitbe sv.
ruženca. V chrámoch, ale aj v rodinách sa
v tomto mesiaci modlievame túto modlitbu
horlivejšie ako inokedy.

RUZ¡ENEC AKO LIEK

„Ak by ťa zvádzala na hriech
tvoja ruka, odtni ju“ (Mk 9, 43).



OZNAMY

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 8. 10. 2000

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

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. R. Kolodiová H. Magurová A. Potocká J. Karniš V. Rokyta

2. Ľ. Bajus D. Gajdošová M. Sakáčová B. Dinisová M. Jenčíková

p. M. Čierna deti J. Rokyta

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
2. 10.

Sv. anjelov strážcov 6.45

r. Svojim anjelom prikázal o tebe, aby ťa
strážili na tvojich cestách.

11.30
17.00

Ut
3. 10.

r. Kiež prenikne k tebe, Pane, moja
modlitba.

6.45
11.30
17.00

St
4. 10.

Sv. Františka Assiského 6.45

r. Kiež prenikne k tebe, Pane, moja
modlitba.

11.30
17.00

Št
5. 10.

r. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove
v krajine žijúcich.

6.45
11.30
18.00

Pi
6. 10.

prvý piatok 6.45

r. Veď ma, Pane, po ceste k večnosti.

11.30
17.00 krížová cesta

18.00 +adorácia, záver o 20.00

So
7. 10.

Ružencovej Panny Márie 6.45 fatimská sobota
r. Vyjasni tvár, Pane, nad svojim

služobníkom. 18.00

Ne
8. 10. 27. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30 + začiatok adorácie

15.00 záver adorácie

18.00

Vo Vojčiciach v nedeľu, 8. 10., bude o 14.00 hod. eucharistická pobožnosť.

1. V mesiaci október sa pol hodinu
pred každou sv. omšou modlíme
modlitbu sv. ruženca.

2. Počas týždňa budeme spovedať
pred každou rannou sv. omšou,
Po–Pi od 10.30 do poludňajšej sv.
omše a Ut, Št a Pi od 15.00 do
večernej sv. omše.
Vo Vojčiciach v St od 15.30 hod.
V Z. Hradišti vo Št od 17.00 hod.

3. Príprava na prvé sv. prijímanie:
pondelok:ZŠ Gorkého + Sever
utorok: ZŠ M. R. Štefánika
streda: ZŠ Komenského I. + II.
začiatok o 16.30 hod. v orlovni.

4. Príprava na sviatosť birmovania:
Po:Cirkevné gymnázium, Obchod-

ná akadémia, Pedagogická škola
Ut:SOU (všetky odbory), Dievčen-

ská škola, Potravinárske SOU
St: štátne gymnázium
začiatok po večernej sv. omši.
So:o 9.00 hod. študujúci mimo

Trebišova a zamestnaní aj
nezamestnaní.

5. Prípravy v prvopiatkových týždňoch
nebudú, t.j. začíname od 9.10.

FRANTIŠEK SA NARODIL
okolo roku 1182 v strednom
Taliansku, v Assisi, v obchod-
níckej rodine. Otec chcel
mať z neho obchodníka.

Ako vyše dvadsaťročný zažil v kosto-
líku sv. Damiána videnie, ktoré dalo
jeho životu nový smer. Z oltárneho
kríža sa mu prihovoril ukrižovaný
Kristus. „František, oprav mi kostol!
Vidíš, že sa rozpadáva.“ Začal opra-
vovať kostolík. Až neskôr pochopil,
že má zachraňovať živý chrám, kto-
rým je Cirkev.

František sa rozišiel s minulos-
ťou na jar 1206. Otec chcel Fran-
tiška vydediť, lebo rozdával jeho
majetok. František ho predbehol.
Obliekol sa do vrecoviny, opásal sa
povrazom a nastúpil cestu dôvery!

Dokonalá evanjeliová chudoba ho
voviedla do celkom nového sveta.
Kázať začal v Assisi na jar 1208
a založil spoločenstvo „menších bra-
tov“, z ktorého vznikol františkánsky
rád. Jeho kolískou sa stal malý
kostolík, zvaný Porciunkula. V tom
čase prijal František diakonské svä-
tenie. Roku 1212 založil spolu so sv.
Klárou ženskú vetvu rehole klari-
siek. Roku 1221 rozšíril rehoľu Men-
ších bratov o tzv. „Tretí rád“, pre
laických veriacich, túžiacich naplniť
evanjeliové ideály chudoby a poníže-
nej jednoduchosti. Takto František
prispel k reforme Cirkvi.

14. 9. 1224 dostal na hore Verna
stigmy ako mal Kristus na kríži.
Zomrel 3. 10. 1226. Pápež Gregor IX.
ho vyhlásil dva roky po smrti za
svätého.

Na Slovensko prišli františkáni už
roku 1238 a usadili sa v Trnave. Na
Slovensku vykonali veľa na nábožen-
skom i kultúrnom poli.         – rm –

SV. FRANTIŠEK ASSISKÝ,
REFORMÁTOR A ZAKLADATEĽ
REHOLE (1182 – 1226)

ZO Z¡IVOTA FARNOSTI
V sobotu, 23. 9., si sviatosť
manželstva vyslúžili Martin
Kuľha a Viera Senčáková. Na

spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.

V nedeľu, 24. 9., sviatosť
krstu prijal Adrián Ferko. Ví-
tame ho v našom spoločen-
stve. Nech je rodičom na radosť
a svetu na osoh.

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

 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

Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


