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pole, druhý chcel pozrieť svoje voly,
iný zasa šiel za svojou ženou. V po-
dobenstve o rozsievačovi  tŕnie, ktoré
udusilo semeno Božieho slova,
symbolizuje starosti tohto sveta. To
všetko je pokušenie. A to všetko sú
samé dobré veci – majetok, pohostin-
nosť, práca na poli, starosť o voly,
láska k žene, starosti tohto sveta…
Nič zlé na tom nie je, a predsa to
vedie k zlému. Také je pokušenie –
pod rúškom dobra privádza k zblú-
deniu.

Nie všetko, čo sa ligoce, je zlato.
Nie všetko, čo sa zdá byť dobré, vedie
k dobrému. Myslime na to, keď
budeme počúvať evanjelium o pokú-
šaní na púšti. Lebo pokušenie je síce
dobrá vec – aspoň väčšinou, ale často
vedie k zlému.

Marek Forgáč, kaplán

AK ROZPRÁVAME o poku-
šení, automaticky mys-
líme na zlé veci. Avšak

nielen zlo nás privádza do zblúdenia.
Dobro to dokáže ešte častejšie
a efektívnejšie. Veď zlo prichádza vždy
pod rúškom dobra, aby sa tak stalo
príťažlivým.

Keď Ježiš pozval bohatého mladí-
ka, aby ho nasledoval, mladík to
odmietol kvôli majetku. Keď Ježiš
navštívil Máriu a Martu, Marta sa
mu nevenovala kvôli starostiam o po-
hostinnosť. V podobenstve o svadob-
nej hostine pozvaní hostia odmietli
prísť na oslavu, lebo jeden išiel na

Pokušenie je dobrá vec.
Aspoň väčšinou.

Dúfam, že ma za toto
tvrdenie nikto
neukameňuje.

Pokúsim sa to vysvetliť.
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PÔST JE NÁBOŽENSKÁ prax,
pri ktorej sa človek zdržuje
čiastočne, alebo úplne, akých-

koľvek, alebo určitých jedál a nápojov.
Táto prax je známa takmer vo všetkých
náboženstvách. Pôstom sa nemá vyjadriť
nejaké opovrhnutie týmito jedlami a
nápojmi. Práve naopak, biblický človek
sa na nich pozeral ako na Božie dary.

Pôst znamená predovšetkým pokoru
a podrobenie sa (hlavne vtedy, keď člo-
vek zhrešil). Ježiš sa miestami staval k
pôstu i kriticky, lebo ochota pomôcť
blížnemu stojí vyššie, a tiež cvičenie
v zbožnosti nesmie viesť k sebachvále
a k sebaospravedlňovaniu pred Bohom.
Pre Ježiša je bezcenný pôst pre seba-

Kresťan si musí vytvoriť odstup od
zlého, t. j. od Bohu sa protiviaceho sve-
ta. Odriekanie potom znamená a vyža-
duje boj proti vyvyšovaniu sa, vzťaho-
vačnosti, bezmocnej a pudovej závislosti
proti „viere“ vo svet.

Ak chceme prísť k Bohu, je pokánie
potrebné pre každého z nás. Pokánie je
vážne, úprimné odvrátenie sa od hrie-
chu a obrátenie sa k Bohu a jeho svätej
vôli. K podstate pokánia patria:
– vôľa robiť pokánie (Obrátim sa! Je mi

ľúto!)
– skutok pokánia (Napravím, čo som po-

kazil!)
– kajúce zmýšľanie (Nikdy viac to ne-

chcem urobiť!)

„A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako po-
krytci. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy
si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale
tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa
odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6, 16-18)

klam, okázalý pôst „pred ľuďmi“. Pôst
v Ježišovom duchu a v správnej praxi
Cirkvi musí stáť v službách kráľovstva
Božieho, musí otvárať oči a srdce pre
brata, chrániť pred neumiernenosťou
a bezmocnou závisťou a slúžiť úsiliu o
dosiahnutie duchovných hodnôt a „pôstu
ducha“.

Kresťan sa nesmie tváriť zamračene
a musí sláviť i radostné dni Boha a blíž-
neho. Teda pôst správnym spôsobom
a v pravý čas! Pôst nie je žiadnou hod-
notou pre seba samého, má služobnú
hodnotu. V tomto zmysle dal i II. vati-
kánsky koncil podnet k novému a správ-
nemu chápaniu pôstu a podľa toho tiež
upravil pôstny poriadok. Piatky majú
uctiť Ježišovo utrpenie tým, že sa človek
vzdá niečoho, čo si slobodne zvolí. Od
Popolcovej stredy do Bielej soboty ko-
náme „veľkonočné pokánie“.

V pokání je najhlavnejšia „skrúšenosť
srdca“. Cieľom pokánia je odstraňovať
hriech zo sveta, napraviť urazenú Božiu
česť a uzmierovať Božiu spravodlivosť.
Zmieriť sa z Bohom a znovu získať jeho
priazeň a priateľstvo. Mnohí sa boja
pokánia, utekajú pred ním, vidia iba
kríž, ale nevidia balzam, ktorým je
pomazaný. Pokánie je jediný prostriedok
ako zničiť hriech! – bl –



7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. R. Kolodiová B. Šimková M. Sakáčová B. Dinisová M. Prosbová

2. M. Čierna H. Magurová K. Kassayová J. Kucharčík M. Andráš

p. J. Galgan deti N. Tomková M.Švagrovská R. Jurko

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 19. 3. 2000

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE POÈAS MISIÍ

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
13. 3.

r. Tvoje slová, Pane, sú Duch
a život.

6.45
11.30 misijná kázeň: HRIECH

17.30 misijná kázeň: OBRÁTENIE
+ stavovská náuka - ženy

Ut
14. 3.

r. Pán vyslobodí spravodlivých zo
všetkých tiesní.

6.45
11.30 misijná kázeň: POKÁNIE

17.30
misijná kázeň: MANŽELSTVO
(obnova manželských sľubov)
+ stavovská náuka - muži

St
15. 3.

r. Bože, Ty nepohŕdaš srdcom
skrúšeným a poníženým.

6.45
11.30 misijná kázeň: CIRKEV

17.30 misijná kázeň: KRST

Št
16. 3. r. Vyslyš ma, Pane, veď ťa vzývam.

6.45
11.30 misijná kázeň: LÁSKA

17.30 misijná kázeň: SV. OLTÁRNA

Pi
17. 3.

Sv. Patrika, biskupa 6.45

r. Pane, ty si milostivý a my ti
chceme v bázni slúžiť.

11.30 misijná kázeň: UTRPENIE

17.30 krížová cesta

18.00 misijná kázeň pre mládež
+ evanj.stretnutie mladých

So
18. 3.

Sv. Cyrila Jeruzalemského 6.45

r. Blažený, kto kráča podľa zákona
Pánovho.

10.00 misijná kázeň pre deti

18.00 misijná kázeň

19.00 sviečkový sprievod na cintorín

Ne
19. 3. 2. nedeľa v pôstnom období

7.30 misijná kázeň

9.00 misijná kázeň pre deti

10.30 misijná kázeň

15.00 záverečná misijná pobožnosť
+ procesia s misijným krížom

18.00

Sv. omše vo Vojčiciach: piatok 17.30 krížová cesta + sv. omša,
nedeľa  9.00 a o 14.00 krížová cesta.

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

a Ne o 16.30
Ústav Ut, Št, So o 15.30
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

SV. PATRIK, BISKUP, APOŠ-
TOL ÍRSKA (385?–461?)
Pochádzal z provincie Británie
(terajšie Anglicko), ktorú vtedy
okupovali Rimania. Narodil sa

okolo roku 385 v Bannauem Taber-
niae. Otcov majetok a dobré spolo-
čenské postavenie zvádzali Patrika
k bezstarostnému a ľahkomyseľnému
životu: nezaujímal sa ani o štúdium,
ani o náboženstvo.

Mal 16 rokov, keď ho írski barbari
ukradli jeho rodičom z Anglicka. Oci-
tol sa v biede ako otrok írskeho veľ-
moža. Pásol mu stádo. Hlad a chlad,
bitka a nenávisť boli jeho chlebom.
Pri ovciach, v opustenosti sa Patrik
vnútorne premenil. Začal sa vrúcnej-
šie modliť.  Za tvrdých 6 rokov dobre
poznal, čo je pohanstvo. Potom sa mu
podarilo ujsť do vlasti. Po 3 me-
siacoch znova ho lúpežníci ukradli.
Dostal sa do ťažkého väzenia. Opäť
sa vyslobodil, ale zase bol zajatý ako
galejný otrok.

Pán však na ním bdel, lebo utrpe-
nie dobre preškolilo Patrika. Odišiel
do Galie, kde študoval v Auxerre
a stal sa kňazom. Okolo roku 432 sa
vracia do Írska. Teraz tam ide ako ot-
rok Božej lásky, sám! Prv, ako vy-
kročí do Írska, pápež Celestín I. ho
vysvätí za biskupa.

Patrik pôsobil ako misionár predo-
všetkým v severnom a severozápad-
nom Írsku. Božia prozreteľnosť mu
určila pomerne dlhý život, ktorý Pat-
rik v spolupráci s Božou milosťou
vyplnil plodným apoštolátom. Obrátil
celé Írsko na katolícku vieru a organi-
zoval cirkevnú hierarchiu. Mnohých
kňazov vysvätil sám Patrik. Zelený
ostrov zakvitol a premenil sa na ost-
rov svätých. Confessio – Vyznanie je
spis, ktorý je písomným vyúčtovaním
vlastného života. Sv. Patrik zomrel
okolo roku 461. Íri si ho ctia ako
svojho apoštola.        – rm –

1. Spovedanie počas misií bude
v utorok a stredu od 14.00 do
17.00 hod.

2. V stredu, piatok a sobotu sú
kántrové dni.

3. V piatok, 17. 3., je výročie vysviacky
nášho otca arcibiskupa. Myslime na
neho v modlitbách.

4. Zbierka na organ činila 106.000 Sk.
Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
Konkrétne informácie ohľadom
kúpy organa prinesieme v ďalších
číslach časopisu.

5. Sekcia pre mládež Komisie pre
laikov KBS organizuje púť na XV.
svetový deň mládeže. Toto stret-
nutie mladých z celého sveta so
Svätým Otcom bude v Ríme od 10.
do 20. 8. 2000. Povzbudzujeme
mladých k účasti na tomto poduja-
tí. Záujemcovia sa ešte môžu hlásiť
u kaplána Marka (čím skôr).
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V sobotu, 26. 2., si sviatosť
manželstva vyslúžili Miroslav
Malý a Lenka Ščurová, a  v so-
botu 4. 3., Michal Ilosvay a Erika Šve-
cová, Bohdan Ročin a Jana Fialová.
Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.

V nedeľu, 27. 2., sviatosť krstu
prijali Lukáš Bačo, Viktória
Vaňková a Ján Vachaľ. Vítame

ich v našom spoločenstve. Nech sú
rodičom na radosť a svetu na osoh.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


