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STVORITEĽ NÁM DAL ne-
smierne veľa moci na ich
uskutočnenie. Závisí len od

nás, ako ňou vieme narábať, využívať ju
nielen vo svoj prospech, ale aj na úžitok
iných.

Život nás neraz postaví pred rôzne
skúšky, situácie a čaká, ako ich vyrie-
šime. Častokrát sa rozhodujeme, čo uro-
bíme skôr, čo uprednostníme, odložíme
na určitý čas, lebo sú veci, ktoré vo
svojom živote kladieme na prvé miesto
a to ostatné je pre nás v danú chvíľu
menej dôležité a rozhodujúce.

Niekedy stačí iba chvíľka, okamih,
niečo, čo má moc zmeniť naše postoje,
rebríček hodnôt. Čudujeme sa sami nad
sebou, že to, čo bolo pre nás niekedy
prvoradým, už dnes nepokladáme za
dôležité.

Často sa zmeníme aj pod vplyvom
niekoho, kto je v porovnaní s nami
slabší a zraniteľnejší. Najčastejšie sú to
deti, ich trápenia a choroby, nad
ktorými veľakrát niet moci zvíťaziť.

Pred vianočnými sviatkami sa deti
v škole zverovali svojej učiteľke o tom,
aký darček by chceli nájsť pod vianoč-
ným stromčekom. Ich fantázia nemala
konca–kraja. Prispela k tomu aj uvoľne-
nejšia atmosféra a nálada, aká býva v ta-
kýto čas. Na okamih sa zabudne na
učenie, deti prezradia všetko o sebe,
o svojich rodičoch. Učiteľ sa stáva pre
mnohých veľmi blízkym a dôverným člo-
vekom. Stačí sa mu pozornejšie zahľa-
dieť do detských tvárí, ktoré sú pre
neho veľkou životnou čítankou.

Tvár plná smútku a zaslzené oči.
Toľko starostí nadelili rodičia 12–roč-
nému chlapcovi. Mal sa rozhodnúť,
u koho strávi Vianoce. U mamy s novým
ujom alebo u otca, ktorý si práve založil
novú rodinu. Nikto na neho nenaliehal,
mohol si vybrať.

Akú moc potrebujeme k tomu, aby
sme predišli toľkému trápeniu, ťažkému
rozhodovaniu? Čo očakávame od ne-
správnych krokov, ktoré v živote uro-
bíme a prinútime iných, aby sme sa
stali predmetom ich pádov, neúspe-
chov, strachu z budúcnosti, aby sme ich
dostali do úzkosti, do veľmi ťažkej voľby,
v ktorej sa rozhodnú pre menšie zlo?

Mať tak moc! Pre čo by sme sa najprv
rozhodli? Čo si veľmi, veľmi želáme dať
na prvé miesto, uvedomujúc si svoje
ľudské obmedzenia alebo prílišnú voľ-
nosť, s ktorou sa donekonečna zahrá-
vame, vyhýbajúc sa pri tom Božím
zákonom?

J. Powell vo svojej knihe Očami viery
píše: „Dovoľte Bohu, aby On viedol váš
život. Najprv hľadajte kráľovstvo Božie.
Toto odovzdanie seba a svojho života
plánom a vzorcom vyššej múdrosti nie je
jednoduchou záležitosťou.“

Toľko autor. Je len v nás, ako si tieto
pravidlá Stvoriteľa uplatníme a osvojíme
vo svojom živote, aby sme nikdy len
svojou mocou nemuseli nič meniť.
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„Keby som mal tak
moc,“ neraz si povieme,

keď sme bezmocní
a potrebujeme niečo
zmeniť podľa svojich
predstáv a plánov.

je to, že jeho reči vždy predbiehajú
skutky, nie opačne! Nik nikdy nevlo-
žil toľko lásky a nežnosti do svojho
panovania ako Ježiš. V žiadnej knihe
slovo Pán nezaznelo  tak precítene,
ako v evanjeliu sv. Jána, keď

znovuzrodená Magdaléna
zvestovala apoštolom
Zmŕtvychvstalého: „Videla
som Pána...“ V žiadnej
knihe slovo pán nezaz-
nelo  tak presvedčivo, ako
keď „učeník, ktorého Je-
žiš miloval, povedal Pe-
trovi: „To je Pán!“ A napo-
kon v žiadnej knihe slovo
pán nezaznelo tak verne,
ako keď znovuzrodený
Tomáš vyznal: „Pán môj a
Boh môj!“

Tieto ich zvolania pra-
menili z hlbokej skúse-
nosti s Ježišom. Len ten,
kto je blízko pri Ježišovi,

nebude sa ho báť. Ježiš zďaleka (ako
nepoznaný) naozaj pôsobí dojmom
strašiaka. Dilema Ježiš z blízka či
zďaleka  - dilema môjho, Tvojho ži-
vota...  (Sursum corda!)

Peter Novysedlák, kaplán

Témou dnešnej nedele je
Ježiš ako Pán. Žid narodený
z dcéry Izraela  v Betleheme

za čias kráľa Herodesa a cisára Au-
gusta, povolaním tesár, ktorý zomrel
ukrižovaný v Jeruzaleme za vlády
cisára Tibéria – tento
Chudobný Jahveho zo „za-
padákova“ Nazaret  si  do-
volí vystúpiť na scénu
dejín  so svojim absolút-
nym nárokom: „Ja jediný
som Pán! Ja som Kyrios!“

A čuduj sa svete, za
necelých tristo rokov mi-
lión ľudí položí život za
túto pravdu (prenasledo-
vanie v Rímskej ríši) a
ďalšie milióny sú v
priebehu dejín ochotné
pripustiť, a potom aj pre-
žiť, že jedine On je Alfa i
Omega! Prečo? Totiž pre-
to, že jeho panovanie ne-
spočíva v moci, ale v slabosti. Čo je
človeku bližšie ako slabosť?

Ďalej tento Pán nič neprikazuje,
iba radí a to len pod podmienkou:
„ak chceš byť dokonalý...“ Ďalšou
obrovskou výhodou tohoto „feudála“
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OZNAMYSVÄTÉ OMŠE

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi, So  o 16.00
Ústav Ut, Št o 15.30 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

Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

1. Stretnutie kresťanských dôchod-
cov bude 7. 3. (utorok) o 16.00
hod. v MsKS v Trebišove.

2. Na popolcovú stredu je pôst a
zdržiavanie sa mäsitých pokrmov.
Poznačenie popolcom bude pri
každej sv. omši.

3. Počas pôstu sa sviatosť krstu
bude udeľovať v nedeľu po sv.
omši o 11.30 hod.

4. V pôstnom období budú krížové
cesty v piatok o 17.30 hod. (po
nej sv. omša) a v nedeľu o 15.30.

5. V sobotu, 11. 3., sa v našej far-
nosti začínajú Misie v Jubilej-
nom roku. Ich program bol
uverejnený v minulom čísle. Pod-
robnosti nájdete v tomto i nasle-
dujúcom čísle.

6. V  nedeľu 12. 3. po krí-
žovej ceste sa v našom
kostole predstaví poľský
mládežnícky spevácky
zbor FIORETTI. Účin-
kujú v ňom minoritský
bohoslovci z Krakowa a
rehoľné sestry z Filipín.
Srdečne vás všetkých po-
zývame.

7. Na budúcu nedeľu bude
zbierka na charitu.

8. Minoriti z Brehova orga-
nizujú duchovné cviče-
nia pre rôzne stavy.
Záujemcovia môžu nájsť
informácie na farskej
nástenke.

SVÄTÁ PERPETUA A FELICITA,
MUČENICE

PERPETUA A FELICITA BOLI
mladé  vydaté  ženy.  Pochá-
dzali z Thuburgo blízko Kar-

tága v dnešnom Tunise.
Perpetua bola zo vznešeného ro-

du. Jej matka bola kresťanka, ale o-
tec bol pohan. Perpetua mala v čase
mučeníckej smrti asi 22 rokov. V
čase prenasledovania kresťanov za
cisára Septima Severa bola Perpetua
katechumenkou. Oboznamovala sa s
pravidlami kresťanskej viery a pri-
pravovala sa na krst. Niekedy v tom
čase sa jej narodil chlapček

Začiatkom roku 202 alebo 203 na-
riadili úrady domáce väzenie Perpe-
tue spolu s otrokyňou Felicitou a
ďalšími tromi katechumenmi. Vtedy
všetci prijali krst.

Felicita bola otrokyňa. Vyznačovala
sa ušľachtilým charakterom a pev-
nosťou vo viere. V čase uväznenia
bola v ôsmom mesiaci ťarchavosti.

Keď sa Perpetua, Felicita a traja
mladí muži nechceli zriecť kresťan-
skej viery, odviedli ich do väzenia v
Kartágu. Väzenie bolo tvrdé a zvlášť
ťažko ho spočiatku znášali obidve
ženy. Perpetuu znepokojovali myš-
lienky na malé dieťa, ktoré ostalo
bez materskej opatery a Felicite zas
sťažovala pobyt vo väzení jej pokro-
čilá ťarchavosť. Felicite sa zjedno-
dušila situácia predčasným pôrodom.
Odvtedy obe spokojne a s odovzdano-
sťou do Božej vôle očakávali muče-
nícku smrť.

Všetkých odsúdili na „zápas“ s
divými zvermi v aréne. Perpetuu a
Felicitu spútali sieťami a dali ich
týrať divej krave, ktorá ich však
neusmrtila. Napokon ich sťali. Bolo
to 7. marca roku 202 alebo 203. Ich
mená sa spomínajú aj v Rímskom
kánone vo svätej omši.
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7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Ščerbej J. Hudáček D. Kassay D. Gajdošová M. Veľková

2. Ľ. Bajus P. Urban J. Karniš M.Švagrovská M. Bajusová

p. A.Chovancová deti P. Béreš G. Karičková A. Oravcová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
6. 3.

r. V tebe mám dôveru, Pane
Bože môj.

Trebišov
6.45

11.30
16.30

Vojčice 18.00

Ut
7. 3.

Sv. Perpetuy a Felicity
Trebišov

6.45

r. Pane, stal si sa nám útočišťom
z pokolenia na pokolenie.

11.30
16.30

Vojčice 18.00

St
8. 3.

POPOLCOVÁ STREDA
Trebišov

6.45

r. Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

11.30
16.30 biblické stretnutie

Vojčice 18.00

Št
9. 3.

r. Blažený človek, čo v Pána skladá
dôveru.

Trebišov
6.45

11.30
18.00

Vojčice 18.00 ‚stretko‘ mladých

Pi
10. 3.

r. Bože, ty nepohŕdaš srdcom
skrúšeným a poníženým.

Trebišov

6.45
11.30

18.00 zač. adorácie +
‚stretko‘ mladých

Vojčice 18.00

So
11. 3.

r. Ukáž mi , Pane, svoju cestu
a budem kráčať v tvojej pravde.

Trebišov
6.45

18.00
Vojčice 6.45

Ne
12. 3. 1. nedeľa v pôstnom období

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30 zač. adorácie

15.00 pobožnosť

18.00

Vojčice
9.00 zač. adorácie

14.00 pobožnosť

adorácia

záver adorácie

adorácia

záver adorácie

17.30 krížová cesta,
‚stretko‘ mladých

začiatok misií

misijná kázeň

misijná kázeň

misijná kázeň

krížová cesta

krížová cesta

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


