
Nedeľa, 12. novembra 2000
32. nedeľa v období cez rok

Číslo 46 III. ročníkJubilejný rok

Resp.: Chváľ, duša moja, Pána.

Z úst dospelých, učiteľov, ale aj
rodičov veľmi často počujeme,
aké sú tie deti čím ďalej, tým
horšie. Nepočúvajú, nič si
nevážia, sú roztopašné, iba sa
prekrikujú a bezcieľne pobehujú
z miesta na miesto. Čím to je, čo
je príčinou? Jedna babka, keď
pozorovala vystrájajúce
chlapčiská, zhodnotila situáciu
takto: „Už sa blíži koniec sveta!“

EĎ BOHATÍ DÁVALI do
pokladnice mnoho, robili
dobre. Dávať z prebytku
nie je nič zlé. Ale keď

dávali z prebytku,
zostával im základ,
ktorý bohato stačil
na obživu. Boli teda
nezávislí od Boha.
Stačili si. A vdova?
Ona urobila „len“ to,
čo považovala za
najlepšie - dala všet-
ko, a tým dala svoj
život do úplnej
závislosti od Boha.
Nie je to príbeh o
tvrdých boháčoch a
ušľachtilej chudere.
To je porovnanie
dvoch postojov, kedy
človek dáva len
niečo alebo kedy
dáva všetko. Z dvoch
postojov, z dvoch
ciest máme na výber. A cesta
Ježišova: on dáva všetko, nielen
živobytie (ako vdova), ale aj seba,

svoj život. Vdova pochopila, že pravé
šťastie nie je ani v bohatstve alebo
v blahobyte, ani v ľudskej sláve
alebo moci, ale jedine v Bohu,

prameni každého dobra
a každej lásky. Pravá
chudoba je oslavou
Boha; tým vyznávame,
že Božie kráľovstvo sa
neopiera o prostriedky
ľudskej moci, ale všet-
ko buduje na moci Bo-
žej milosti. Mnohí sa
skláňajú pred bohat-
stvom. Veľké množstvo
ľudí mu vzdáva poctu.
Šťastie merajú bohat-
stvom. A bohatstvo je
jednou z modiel našich
čias a druhou je popu-
larita. To však nezna-
mená pohŕdať pominu-
teľnými vecami. Ale je
potrebné mať srdce
tam, kde sú trvalé hod-

noty - ísť životom slobodný, mať
veľké srdce, byť bohatý Božou lás-
kou, a preto skutočne bohatý.  – jg –

•

“Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako vąetci ostatní”(Lk 21, 3).

Pravé bohatstvo
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J JA MÁM SKÚSENOSTI s taký-
mito ratolesťami, zapĺňajú moju
myseľ často aj na úkor mojej rodi-

ny. Aj ja sa pýtam, prečo? Premietam si
v mysli jedno dieťa po druhom, lebo
dnes už nie je rozdiel medzi chlapcom
a dievčaťom, čo sa týka správania. Zis-
ťujem, že každé je zraniteľné,
každé túži po pozornosti, po
poláskaní. Prečo teda? Pri-
pomína mi to jeden príbeh.

Po ulici kráčal otec so svojím
dieťaťom. Otec mal v ruke
nabalenú tašku a dieťa vedľa
neho nepokojne poskakovalo.
Zastavil sa a mrzuto vraví
dieťaťu: „Kúpil som ti všetko,
čo si chcel, tak čo ešte chceš?“

„Vezmi ma za ruku,“ povedalo dieťa.
Prečo teda sú naše deti také?! Čo im

chýba?
Jeden mladý pár vošiel do obchodu

s najkrajšími hračkami v meste. Muž
i žena si dlho prezerali farebné hračky vy-
stavené na vysokých policiach a na pul-
toch. Boli tu bábiky, ktoré plakali a smiali
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sa, elektronické hračky, detské kuchynky,
v ktorých sa piekli torty a všelijaké iné
dobroty. Manželia sa nevedeli rozhodnúť.
Pristúpila k nim milá predavačka.

„Viete,“ vysvetľovala žena, „my máme
malé dievčatko, ale celý deň a často aj
večer nie sme doma.“

„Dievčatko sa málo smeje,“ pokračoval
muž.

„Chceli by sme jej kúpiť niečo, z čoho
by mala radosť,“ povedala žena, „aj keď
sme preč, niečo, čo by ju potešilo, keď je
sama.“

„Je mi ľúto,“ usmiala sa zdvorilo
predavačka, „ale my tu rodičov nepredá-
vame.“

Rozhodnúť sa mať dieťa znamená
urobiť s ním zmluvu, najväčšiu zmluvu,
akú si len človek vie predstaviť. Všetky
deti prichádzajú k nám, lebo sme ich
pozvali do života, a hovoria nám: „Zavo-
lal si ma. Som tu, čo mi dáš?“ Tu sa za-
čína celá výchovná úloha.

Jeden 15-ročný chlapec to vidí takto:
„Chcel som mlieko a dostal som cumeľ.

Chcel som rodičov a dostal som hračku.
Chcel som sa rozprávať a dostal som
televízor. Chcel som sa učiť a dostal som
vysvedčenie. Chcel som premýšľať a dos-

tal som vedomosti. Chcel som
byť slobodný a dostal som
disciplínu. Chcel som všeobecný
rozhľad a dostal som úzky
pohľad. Chcel som lásku a
dostal som morálku. Chcel som
povolanie a dostal som miesto.
Chcel som šťastie a dostal som
peniaze. Chcel som slobodu a
dostal som auto. Chcel som mať

význam a dostal som kariéru. Chcel som
nádej a dostal som strach. Chcel som
zmenu a dostal som súcit. Chcel som žiť…“
(Bruno Ferrero)

Hovorí sa, že jednou z mnohých
metód výchovy je osobný príklad. Ne-
myslíte, že je metódou jedinou?

Prečo sú teda deti také, aké sú?!
Nazrime do svojho srdca. – hv –



OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. Ľ. Bajus B. Šimková M. Sakáčová B. Dinis J. Rokyta

2. R. Kolodiová A. Zapotoková J. Karniš J. Kucharčík M. Veľková

p. A.Chovancová deti J. Oravec

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
13. 11.

r. Tvoju tvár, Pane, s úprimným srdcom
hľadáme.

6.45
11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Ut
14. 11.

r. Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase
súženia.

6.45
11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

St
15. 11.

Sv. Alberta Veľkého, bs. uč. 6.45
r. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Št
16. 11.

Sv. Margity Škótskej 6.45

r. Blažený človek, ktorý sa spolieha na
Pána, svojho Boha.

11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
17. 11.

Sv. Alžbety Uhorskej, rh. 6.45

r. Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona
Pánovho.

11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
18. 11.

Posvätenie bazilík sv. Petra 6.45 9.00 príprava birmovanci

 a sv. Pavla v Ríme
r. Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. 18.00

Ne
19. 11. 33. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 pobožnosť

18.00

1. Členovia Spolku sv. Vojtecha si
môžu vybrať kalendáre na rok
2001 v knižnici pri farskom úrade.
Členský poplatok je 80 Sk. Zároveň
upozorňujeme nových záujemcov
na zvýhodnenie zápisného, ktoré
do 6. 1. 2001 je len 110 Sk
(vrátane členského).

2. Vo štvrtok, 16. 11., po večernej sv.
omši bude stretnutie lektorov.

3. V piatok, 17. 11., začína Deviatník
ku Kristovi Kráľovi o 11.15 hod.,  v
sobotu bude pred večernou sv. om-
šou  a v nedeľu popoludní.

4. V nedeľu, 19.11., bude stretnutie
rodín.

SV. MARGITA ŠKÓTSKA,
KRÁĽOVNÁ (1046 – 1093)

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu, 19. 11., bude o 14.00 hod. pobožnosť.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 19. 11. 2000

NARODILA SA v západnom Uhor-
sku ako dcéra uhorskej princez-
nej Agáty a anglického následníka

trónu Eduarda Athelinga. Roku 1057 sa
vrátila s rodičmi do Anglicka. Po bitke
pri Hastingse roku 1066 musela kráľov-
ská rodina znovu utekať, a to pred nor-
manským vojvodom Viliamom Dobyvate-
ľom. Tentoraz našla útulok v Škótsku,
kde ju prijal kráľ Malcolm III. Ten si
hneď obľúbil čnostnú Margitu a požia-
dal ju o ruku. Margita sa najprv bála,
lebo Malcolm bol človek hrubej pova-
hy, surový bojovník. No z ohľadu na
matku a súrodencov privolila a roku
1070 sa vydala. Bolo to požehnané
manželstvo. Margitina jemnosť, inteli-
gencia a dobrota na manžela priaznivo
vplývali, takže jej zásluhou sa zo su-
rového bojovníka stal ušľachtilý kráľ.

Kráľovským manželom sa narodilo 8
detí. Matka Margita starostlivo doze-
rala na ich náboženskú výchovu i na
ich ďalšie vzdelanie, viedla ich veľmi
prísne a neobávala sa ich ani trestať.

Hoci hlavné Margitino pôsobisko bola
rodina, na srdci jej ležalo aj dobro kra-
jiny, ktorá sa stala jej druhou otčinou.
Manželovi pomáhala dvíhať najmä kul-
túrnu a náboženskú úroveň Škótska.
S manželom založila niekoľko kosto-
lov. Sama slúžila dobrým príkladom.
Žila usporiadaným kresťanským živo-
tom, v ktorom modlitba a nábožné čí-
tanie mali pevné miesto. Zvlášť vyni-
kala dobročinnosťou. Nikdy nejedla
prv, kým nenasýtila 9 sirôt a 24 dos-
pelých chudobných.

Na jar 1093 ťažko ochorela a 16. 11.
zomrela. 4 dni pred smrťou sa dozve-
dela, že v bitke pri Alnwicku zahynul
jej manžel a syn Eduard. Pochovali ju
v Dunfermline, v kostole Najsv. Troji-
ce, ktorý sama založila. Škótsku krá-
ľovnú Margitu vyhlásil za svätú pápež
Inocent IV. roku 1249.        – 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

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA


