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Misie.
Také jednoduché
slovo, a predsa

znamená tak veľa. Po
celý týždeň sme mali
možnosť dozvedieť sa

o ňom viac.

PRE MŇA to bolo osobné
stretnutie s Bohom. Každý
deň som sa vracala z kos-

tola veselšia a spokojnejšia. Stále
viac som pociťovala obrovskú lásku
a silu, ktorú mi dodával Sviatostný
Kristus. Dialo sa vo mne niečo su-
per. Cítila som sa, ako keby som lie-
tala na obláčiku a vznášala som sa
stále vyššie a bližšie k Bohu. Mala
som nádherný pocit, keď som si ob-
novením krstných sľubov pripomenu-
la, že som Božím dieťaťom. Následne
potom som si zmyla hriechy v krstnej
vode. Je to smutné, ale človek v den-
nom zmätku zabúda na to najdô-
ležitejšie vo svojom živote. Na svoju
vieru. Mala som možnosť pochopiť to
počas všetkých kázní a pobožností.

Slová pátra Luciána: „Každý z nás
sa musí obrátiť,“ mi znejú v ušiach
dodnes. Áno, mal pravdu a urobil
všetko preto, aby nám ukázal tu
správnu cestu. Ale nezabúdajme, že
záleží iba na nás, či otvoríme svoje
srdce Ukrižovanému Ježišovi. On

MISIEMISIEMISIEMISIEMISIE
—————

ÈAS PÚŠTEÈAS PÚŠTEÈAS PÚŠTEÈAS PÚŠTEÈAS PÚŠTE

nás tak miloval, miluje a bude mi-
lovať. Veď predsa: „Boh je láska.“

Ďakujem ti, Pane, za tú obrovskú
lásku, ktorú nám dávaš. Si úžasný
a my slepí. Otváraš nám oči a roz-
jasňuješ v nás temnotu. Si úžasný
liek na našu dušu. Je krásne, ako
človeka necháš padnúť, naložíš mu
na plecia kríž a potom mu dáš ten
najúžasnejší dar, seba.

My všetci máme dosť sily a ener-
gie, aby sme vstali a zmenili svet.
Začnime so sebou. Prvý krok sme už
všetci mali možnosť spraviť. Ne-
smieme dovoliť, aby tento plamie-
nok, ktorý sa v nás zapálil, zhasol.
Musíme ho zohrievať, aby ho pocítili
aj naši priatelia, ale hlavne naši
nepriatelia. Rozdávajme pokoj, ra-
dosť a lásku, len vtedy budeme
šťastní. Kameň a tŕnie, ktoré sme
obetovali Bohu na sv. omši, nech
nám stále pripomínajú utrpenie
Krista pre naše zatvrdilé srdcia.

Misie – čas púšte. Splnili v kaž-
dom z nás, to čo mali? Misijný kríž
bude na našom kostole veľa rokov.
A čo v nás?

Martina

Tvrdé slová spojené s vyhadzovaním,
rozbíjaním, prevracaním! Myslím, že
na to nemá nikto
právo, iba Boží
Syn! Asi by som
bol v Ježišovom
mene schopný u-
robiť toho veľa,
ale vyhodiť nie-
koho z kostola asi
nie. Nie som to-
tiž svätý. Moja
horlivosť za Bo-
žiu vec je totiž
často len moja,
nie Božia. Na roz-
diel od nás, Ježiš
nikdy neadreso-
val tvrdé slovo
tomu, komu nemal. Na rozdiel od
nás, Ježiš nikdy nezametal s nie-

kým, s kým nemal. Páter Pio vo svo-
jom živote radil veľkému množstvu
ľudí, no iba jednému človekovi
povedal, že “je sviniar” a vyhodil ho
zo spovednice. Tajomstvo svätého
hnevu spočíva v horlivosti za Božiu
vec. V istej chvíli povie Ježiš svojím
apoštolom: „Dokedy vás mám ešte
trpieť?“ Výčitka hnevu, či bezradnosti
Všemohúceho? Ježiš objaví, že hnev
má svoj strop. Nemá zmysel sa do-
nekonečna hnevať. Treba to zobrať

z inej strany. Tre-
ba sa obetovať.
Nechá nás vo svo-
jich predstavách
a ponúkne nový
horizont. Ponúkne
obetu! Priniesť
obetu znamená
ponúknuť iný svet.
Svet bez stropu.
Aj keď Ježišov
hnev je obdivu-
hodný, čím je v po-
rovnaní s Jeho
obetou? A čím sú
moje slová hnevu
v porovnaní s ti-

chom mojej duše? Vyskúšajme si to!
Sursum corda!

Peter Novysedlák, kaplán

Text dnešného evanjelia
nám predstavuje Ježiša

v Jeruzalemskom chráme.
A treba povedať, že sa tam

správa dosť tvrdo.



7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. J. Galgan P. Urban P. Béreš M.Švagrovská H.Andrejová

2. R. Kolodiová J. Hudáček D. Kassay B. Dinisová M. Borová

p. M. Čierna deti K. Kassayová J. Kucharčík J.Juhaščíková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 2. 4. 2000

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
27. 3.

r. Po Bohu žízni moja duša,
po Bohu živom.

Trebišov
6.45

11.30
16.30 náuka pre deti

Vojčice 18.00

Ut
28. 3.

r. Rozpomeň sa, Pane, na svoje
zľutovanie.

Trebišov
6.45

11.30
16.30 náuka pre deti

Vojčice 18.00

St
29. 3.

r. Chváľ, Jeruzalem, Pána,
oslavuj, Sion, svojho Boha.

Trebišov

6.45
11.30

16.30 náuka pre deti +
biblické stretnutie

Vojčice 18.00

Št
30. 3.

r. Pane, daj, aby sme počúvali tvoj
hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Trebišov
6.45

11.30 + adorácia

18.00 záver adorácie

Vojčice 18.00 náuka pre deti +
‚stretko‘ mladých

Pi
31. 3. r. Pane, ty máš slová večného života.

Trebišov

6.45
11.30
17.30 krížová cesta

18.00 ‚stretko‘ mladých

Vojčice
17.30 krížová cesta

18.00

So
1. 4.

r. Bože, ty máš záľubu v srdci
úprimnom.

Trebišov
6.45

18.00
Vojčice 6.45

Ne
2. 4. 4. nedeľa v pôstnom období

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
15.00 krížová cesta

18.00

Vojčice
9.00

14.00 krížová cesta

Z.Hradište 10.30

2. APRÍL SV. FRANTIŠEK Z PAOLY,
PUSTOVNÍK (1416–1507)

NARODIL SA 27. 3. 1416
v Paole v Kalábrii v južnom
Taliansku. Rodičia boli dlho
bezdetní a chlapec sa im
narodil v pokročilom veku

po modlitbách k sv. Františkovi Asis-
kému, po ktorom mu dali aj meno.

V rodičovskom dome dostal hlbokú
náboženskú výchovu. Na jeho priro-
dzenú inteligenciu viazala sa inteli-
gencia vyššieho stupňa — milosť Bo-
žieho Ducha! Po roku u františkánov
mladík odpovedal už vlastným „áno“
na Božie volanie. Mal silu vôle, kto-
rou bol schopný poznať i konať, čo
Boh žiadal.

Rozhodol sa viesť prísny pustov-
nícky život v blízkosti rodnej Paoly.
Jeho programom bola modlitba, pôst,
telesné umŕtvovanie, práca… V divo-
kej rokline žil 6 rokov v tej najväčšej
prísnosti. K mladému horlivému pus-
tovníkovi sa začali pridávať spoloční-
ci. František sa rozhodol postaviť pre
nich cely, kostol a napokon i kláštor.
Reholi pustovníkov dal názov „Rád
Najmenších bratov Františka z Pao-
ly“. Ľudia ich volali pauláni.

Františkovi mnísi viedli veľmi
tvrdý život. Láska — to bolo heslo
Františka a jeho družiny. Dokonalá
láska k Bohu, ktorá sa odrážala v do-
konalej láske k blížnym. Povesť o Fran-
tiškovej svätosti a jeho zázrakoch sa
rozšírila až do Francúzska, kam ho
povolal kráľ Ľudovít XI. Tu sa rozvi-
nul jeho rád a rozšíril sa po Európe.
Po smrti Ľudovíta XI. zostal vo Fran-
cúzsku a bol duchovným poradcom
mladého panovníka Karola VIII.

Zomrel na Veľký piatok 2. 4. 1507
pri meste Tours vo Francúzsku. Roku
1519 bol vyhlásený za svätého.

„Nič nie je ťažké tomu, kto miluje
Boha!“, povedal sv. František z Paoly.

– rm –

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

1. Minoriti z Brehova ponúkajú
duchovné cvičenia:
Pre závislých na alkohole a ich
príbuzných a známych:
26. - 30. apríla 2000
Pre ctiteľov Panny Márie:
7. - 11. júna 2000

2. Záujemcovia o púť na XV. sve-
tový deň mládeže v Ríme od 10.
do 20. 8. 2000 sa ešte môžu
hlásiť u kaplána
Marka (čím skôr).

3. Vo štvrtok, 30.3.
2000, bude vo Vojči-
ciach po večernej sv.
omši stretnutie de-
tí, ktoré sa pripra-
vujú na prvé sväté
prijímanie.

4. Z dôvodu sviatku
učiteľov pozývame
našich učiteľov na
biblické stretnutie v
stredu, 29. 3. 2000.

ZZZZZOOOOO     ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V nedeľu, 12. 3., sviatosť
krstu prijali Maroš Šesták,
Ema Vargová, Aurélia Baju-

sová, Tomáš Toma a Samuel Jan-
kopál . Vítame ich v našom spoločen-
stve. Nech sú rodičom na radosť a
svetu na osoh.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


