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Resp.: Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca.

KOLO PROBLEMATIKY TRESTU
smrti sa v našej spoločnosti
vedú rozsiahle diskusie. Aký má

byť postoj kresťana k tejto otázke?
Poznáme obsah evanjeliového posolstva
k tejto otázke, ktorá sa stáva otázkou
politickou? Čím sa riadime pri takýchto
úvahách?

Sú tri prvky, ktoré prezrádzajú a od-
lišujú kresťana: skutok, slovo a myš-
lienka. Aj keď často počúvame množ-
stvo pompéznych fráz o kresťanstve,
myšlienky, slová a skutky sú často
vzdialené od evanjeliovej logiky Kris-
tovho učenia. Možno tieto slová znejú
pritvrdo, ale nie je to často tak, že
dávame prednosť názorom populistic-
kých politikov pred Božím slovom? Veď
kresťan si môže utvoriť správny názor
len vtedy, ak číta Sväté písmo a pritom
nezabúda na modlitbu. Veď ako povedal
sv. Ambróz: „Keď sa modlíme, priho-
várame sa Bohu, a keď čítame Božie vý-
roky, Boha počúvame.“

Ak chceme zaujať správny názor
k otázke trestu smrti, musíme si uvedo-
miť, že ľudský život je precíznym Božím
darom, v ktorom je zakomponovaná ne-
konečná láska: keď Boh dá život, dáva
ho navždy. V priebehu histórie bol ľud-
ský život chápaný rôzne. K skutočnému
prelomu v nazeraní na otázku trestu
smrti dochádza až v učení Ježiša Kris-
ta. Evanjelista Matúš uvádza: „Počuli
ste, že bolo povedané: »Oko za oko, zub
za zub!« No ja vám hovorím: Neodporujte
zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci,
nadstav mu aj druhé...“ Ďalej potom
dodáva: „Počuli ste, že bolo povedané:
»Milovať budeš svojho blížneho a nenávi-
dieť svojho nepriateľa.« Ale ja vám hovo-

rím: Milujte svojich nepriateľov a modlite
sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste
boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebe-
siach. Veď on dáva slnku vychádzať na
zlých i dobrých a posiela dážď na spra-
vodlivých i nespravodlivých“ (Mt 5, 38 -
39; 43 - 45). Ježišov postoj k trestu
smrti je veľmi jasný v Jánovom evanjeliu
(Jn 8, 2 - 11), kde hriešnicu odsúdenú
na smrť ukameňovaním Ježiš zachra-
ňuje.

Keď stojíme na prahu 21. storočia
a zamýšľame sa nad trestom smrti, mali
by sme si položiť otázku: Napomáha
v súčasnosti trest smrti morálnemu po-
riadku? Existuje predsa dostatok tech-
nických prostriedkov, aby sa ľudský
život nemusel zničiť. Väčšina moder-
ných štátov využíva práve tieto prost-
riedky v boji so zločinnosťou.

Trest smrti je väčšinou už len v kra-
jinách s diktátorským režimom. Trest
smrti je pozíciou antikresťanskou, lebo
Kristus nám dal príklad, ako máme žiť
po novom. Trest smrti je namierený
proti láske, proti príkazu Ježiša, milo-
vať aj nepriateľov.

Ak sa slovenskí kresťania nechcú
spreneveriť vernosti evanjeliovým po-
žiadavkám, mali by sa zasadiť proti za-
vedeniu trestu smrti v našej krajine.
Pre kresťanov by zavedenie trestu smrti
bolo návratom k pohanstvu, návratom
k zatvrdilosti srdca. Kresťanstvo je ná-
boženstvo najvyššej ľudskosti, preto ako
kresťania musíme svojimi myšlienkami,
slovami i skutkami svedčiť o tom, že
láska je viac ako nenávisť, že odpustenie
je viac ako trest, že život je viac ako
smrť, lebo vďaka zmŕtvychvstalému
Kristovi sa môžeme radovať zo života.

Zamyslime sa nad slovami Jána
Pavla II: „Slávenie Svätého roka bolo vždy
pre Cirkev i pre svet príležitosťou urobiť
niečo pre spravodlivosť vo svetle evanjelia.
Tento čas je aj podnetom pre spoločnosť,
aby prehodnotila ľudskú spravodlivosť
podľa Božej spravodlivosti.“  – bl –

EJEDEN POSLUCHÁČ evanje-
lia môže povedať, že ho dneš-
né slová neoslovujú. Nemá

mnoho majetku, tak sa nemusí vzru-
šovať, ibaže by premýšľal o iných,
ktorí majú viac ako on. Lenže evanje-
lium je vždy určené predovšetkým
pre toho, kto ho počúva, nie pre tých
druhých.

Ježiš prišiel z nás všetkých urobiť
Božie deti, nie chudákov.
Máme ho nasledovať.
Ale, ako vieme, s bohat-
stvom nasledovať Ježiša
nemožno.

Každý rozumný a zod-
povedný človek si povie:
Mám rodinu, myslím na
ňu, musím sa o ňu sta-
rať, nemôžem všetko vy-
hodiť, predať, rozdať, ne-
môžem zo seba urobiť
žobráka. Má pravdu. A
ešte viac. Je predsa Bohom posta-
vený do svojej rodiny, je za ňu zod-
povedný, má pred Bohom povinnosť
o ňu sa starať. Čo vlastnil Don Bos-
co? Čo vlastnila matka Tereza? Obi-
dvom išlo o zodpovednosť za mno-

hých ľudí, ktorí na nich boli odkáza-
ní. Získavali domy a potrebné zaria-
denia. Ale len toľko, koľko bolo po-
trebné, skôr menej. Dávali pozor na
to, aby to, čo im má slúžiť, ich
nakoniec nezotročovalo a neviedlo
na cesty, ktoré nie sú Božie. Mali
odvahu celkom sa nechať pripútať
k Bohu, a preto mohli sa odpútať od
vecí.

Čo robiť? V prvom rade sa musíme
pýtať, čo nám Ježiš hovorí, kam nás

volá. Ak jeho volanie
chápeme, potom sa
máme poctivo dívať na
to, čo nám prekáža, čo
nás zväzuje, čo máme
a mať nemusíme – či už
sú to veci, starosti,
požiadavky, ktoré sami
kladieme, ciele, ktoré
považujeme za nevyh-
nutné. Toto všetko má
zmiznúť, ak je to na
prekážku ceste, na ktorú

nás Pán volá. Preto by mal kresťan
seba samého dôsledne vychovávať
k skromnosti, preto by mal vedieť,
že čím menej prostriedkov k životu
postačí, tým bude mať viac slobody,
tým lepšie pre neho.           – jg –

NASLEDOVANIE JEZ¡ IŠA
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TREST SMRTI



OZNAMY

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 22. 10. 2000

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 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. M. Čierna A. Zapotoková P. Lörinc B. Dinisová M. Prosbová

2. M. Ščerbej B. Šimková N. Tomková M. Sakáčová A. Oravcová

p. A.Chovancová deti M. Andraš

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
16. 10.

6.45
r. Pánovo meno chváľme, zvelebujme. 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Ut
17. 10.

Sv. Ignáca Antiochijského, bs. 6.45

r. Veď ma, Pane, cestou k večnosti.
11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

St
18. 10.

Sv. Lukáša, ev. 6.45

r. Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu
tvojho kráľovstva.

11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Št
19. 10.

6.45
r. Tvoja spása, Pane, objíma celý svet. 11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
20. 10.

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

6.45
11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
21. 10.

r. Svojho Syna si ustanovil za vládcu
nad dielami svojich rúk.

6.45 9.00 príprava birmovanci

18.00

Ne
22. 10.

Misijná nedeľa 7.30

29. nedeľa v období cez rok

9.00
10.30
15.00 Pobožnosť za Misie

18.00

Vo Vojčiciach v nedeľu, 22. 10., bude o 14.00 hod. pobožnosť za Misie.

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

2. Na budúcu nedeľu, 22. 10., bude
zbierka na misie.

16. OKTÓBER – SV. HEDVIGA,
KŇAŽNÁ (1174 – 1243)

HEDVIGA sa narodila
okolo roku 1174 v An-
dechse v Bavorsku ako
dcéra grófa Bertholda. V

detskom veku zverili rodičia jej vý-
chovu rehoľným sestrám benediktín-
kam. Keď mala asi 13 rokov, rodičia
ju vydali za sliezske knieža Hen-
richa I. Z Bavorska prišla bývať do
Poľska k manželovým rodičom, ktorí
boli v stálom spore. Manžela taktne
vychovávala ku zbožnosti, k spravod-
livosti, ale obzvlášť k milosrdenstvu.
Sama sa stala matkou poľského
ľudu. Chudobných sama obsluhova-
la, najviac chorých a odporných, ta-
kých sama ošetrovala. Pritom viedla
život nadmieru kajúci. Postupne sa
jej narodilo sedem detí: štyria
chlapci a tri dievčatá.

Hedviga bola príkladná matka
a manželka. S úplnou odovzdanos-
ťou do Božej vôle prijímala ťažké
životné skúšky, ktoré ju postihli.
Tak zažila smrť všetkých svojich detí
okrem dcéry Gertrúdy. Posledný
zomrel syn a otcov nástupca Hen-
rich II. v boji proti Tatárom. Tri roky
predtým zomrel jej manžel
Henrich I. Po manželovej smrti sa
Hedviga utiahla do kláštora cis-
terciánskych rehoľných sestier
v Trzebnici, ktorý sama založila roku
1202. Kláštor viedla jej dcéra Ger-
trúda. Hedviga sa nestala priamo re-
hoľníčkou, ale celkom sa podriadila
kláštornému poriadku ako každá iná
rehoľná sestra. V poníženosti a od-
danosti Bohu zomrela 15. októbra
1243.

Hedvigu vyhlásil za svätú pápež
Klement IV. v marci 1267. Jej úcta
bola silná v Sliezsku a Poľsku, od-
kiaľ sa rozšírila do susedných krajín
a napokon do celej Cirkvi.      – rm –

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
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

TO BY NETÚŽIL byť krásny?
Aspoň kvôli zvýšenému seba-
vedomiu. Na prvý pohľad sa

zdá, že krajší, zvodnejší ľudia to
majú ľahšie. V medziľudských vzťa-
hoch i v zamestnaní. Stovka za stov-
kou ide na vlasy, pleť, nechty, na
chudnutie, dobré šaty, na časopisy,
parfémy, kaderníka…

Bolo to krásne dievča. Chlapci sa
za ňou len tak obracali. Vzala si rov-
nakého krásavca. Po vášnivom pr-
vom roku nastala prozaická realita.
Porodila dieťa, pribrala, pleť sa jej
pokazila. Ťažko sa s tým zmierovali.
Na mnohé neboli pripravení.

Tisíce príbehov učia o tom, že
krása je pozlátko, ktoré sa rýchlo zo-
derie. Ani učiteľ v škole, ani život
nedáva dobré známky za pekné oči.
Skutočné poklady si nosíme v srdci.
Azda sme dostali menej ako iní. Kto
sa spolieha na Boha, dokáže ďako-
vať za celý svet.

Rastislav Turák,
autor je redaktorom týždenníka ZRNO

MYŠLIENKA

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA


