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Marek Forgáč, kaplán ovčinca bránou, ale prelieza ino-
kade. Ten je zbojník a zlodej. Ten
klame a podvádza. Senzácia a popu-
larita ešte nie sú znakmi toho, že
ide o dobrého pastiera. Ak je niekto
vychvaľovaný, ešte nemusí byť dob-
rým pastierom. Mnohí dnešní vod-
covia sa riadia pravidlom: „Ľud chce
byť klamaný, tak ho budeme kla-
mať!“ Nedajme sa! Poznajme hlas
svojho Pastiera.

„Ja som dobrý pastier,“ vraví
Ježiš. „Dobrý pastier položí svoj ži-
vot za ovce.“ To je pravý rozlišovací
znak. Modlime sa dnes za našich
duchovných pastierov, ale aj za
novodobých vodcov, ba i za nás
samých, aby sme išli len za tým, kto
vo svojom srdci nosí obraz Dobrého
pastiera.

Je nedeľa Dobrého pastiera. Neviem, či
to nám, pokrokovým ľuďom, ešte niečo
hovorí. V Paríži sa zistilo, že takmer
polovica detí tohto veľkomesta ešte
nevidela živú kravu.

SI JE VEĽA aj takých,
ktorí nevideli živého
pastiera. Preto sa ťažko
chápu Ježišove slová:
„Ja som dobrý pastier…“

Napriek tomu ľudia obľubujú pas-
tierov. Okrem kňazov, ktorí sú v pra-
vom zmysle pastiermi, máme mnoho
novodobých vodcov stáda. Ľud potre-
buje pastiera. Vidí ho v prezidentovi,
v každom politikovi, v obľúbenom
hercovi či spevákovi, v úspešnom
podnikateľovi, šéfovi, vplyvnom člo-
vekovi i v každom vernom priateľovi.

Lenže dajme si pozor! Ježiš varu-
je, že nie každý pastier vchádza do

E MÁJ. Tomuto mesiacu sa
vo všeobecnosti pripisuje prí-
vlastok – mesiac lásky. Kres-

ťania k tomu ešte pridávajú „ma-
riánsky mesiac“. Koľko prívlastkov by
sme mu ešte mohli pripísať! Ale
všetci vieme, že máj to je jar a jar je
nový život – vzkriesenie.

Ako dobre, že Ježiš vstal zmŕtvych
a povolal nás k novému životu!
Otvoril nám večne krásny raj – večný

máj. V srdciach ľudí je nádherne
ľahko, napĺňajú sa pokorou, lebo ich
preniká množstvo lúčov, ktorými sa
Boh dáva poznávať. A človek sa snaží
čerpať z prameňa života, aby dosia-
hol život večný.

Niet krajšieho mesiaca, ktorým by
sa dalo osláviť poslanie ženy-matky!
Niet krajšieho mesiaca, ktorým by
sme si mohli uctiť Matku!

O mame sa píšu básne, maľujú
obrazy, spievajú piesne. Mama je
prvý človek, s ktorým sa stretáva
každý z nás. Do maminej dlane
vkladá svoju bezmocnú rúčku každé
malé dieťa a nechá sa ňou viesť
s plnou detskou dôverou. Mamino
pohladkanie stačí, aby uschla slza,
keď sa dieťa pri páde poraní.

Mama pri nás stojí, keď nami
zmieta nepokoj, keď sme chorí, aj
keď sa potrebujeme podeliť so svo-
jím šťastím. Mamino srdce je naj-
krajším dielom Božského Srdca.

Odkiaľ čerpá mama silu?
Krásne to povedala Veronika:

„Dáva jej ju Boh!“ Kiežby všetky deti
uvažovali takto!

Dnešná nedeľa, nedeľa matiek, je
predurčená k tomu, aby sa mamy
modlili za svoje deti, ale aj deti za
mamy. Niektorým deťom sa „ušlo
toľké šťastie“, že práve dnes sa im
daruje sám Ježiš. Veď prvé sväté pri-
jímanie je nezabudnuteľné stretnu-
tie s Pánom Ježišom.

Mamy, staré mamy! Oslávme svoj
sviatok vrúcnou modlitbou za jar
nášho života – za naše deti! Obráťme
svoje srdcia k Márii a nechajme sa
viesť ako bezmocné deti, lebo Ona
nás dovedie k Bohu.

Je máj – lásky čas. Kristus je
Láska. Nech je v našich srdciach
večný máj. – hv –

Najkrajšie meno sveta:
mama.

Odovzdávanie života.
Jasavý spev i večná dráma,
keď Pán Boh nový život dá.

(S. Veigl: Rodinné rondely)

DEÒ MATIEK

„Mama je niečo ako môj život, veď
ona ma doňho priviedla. Ráno ma

zobúdza jej milá tvár a ja som
v bezpečí, nie som sama, ona je môj

najväčší dar. Cez deň mi pofúka
rany a keď za ňou prídem s ťažkým

srdcom, odľahčí mi ho, aby som
mohla lietať. Trpí vždy so mnou, aj

keď si to niekedy neuvedomujem.
Celé jej srdce je oddané obetovať sa

za mňa, jej ruky sú vždy vystreté,
do jej náručia sa môžem ponoriť,

kedy len chcem. A keď príde večer
a ukladá ma k spánku, viem, že je

šťastná, že ma má.
Je plná lásky, je svetlom môjho
života. Celá sa nám oddáva. Tú

oddanosť jej daroval Boh.“
(Veronika Hubináková, 9. A tr. ZŠ)



OZNAMY

ÈÍTANIA NA 5. VE¼KONOÈNÚ NEDE¼U 21. 5. 2000

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
15. 5.

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

6.45
11.30
16.30 + príprava detí

Ut
16. 5.

Sv. Jána Nepomuckého, kň.mč. 6.45

r. Chváľte Pána všetky národy.
11.30
16.30 + príprava detí

St
17. 5. r. Velebte Pána všetky národy.

6.45
11.30
16.30 + biblické stretnutie

Št
18. 5.

Sv. Jána I., pp. mč. 6.45

r. Tvoje milosrdenstvo, Pane,
ospevovať budem naveky.

11.30 + začiatok adorácie

18.00 + záver adorácie

Pi
19. 5. r. Oslávil si, Otče, svojho Syna.

6.45
11.30
18.00 +,stretko‘ mladých

So
20. 5.

Sv. Bernardína Sienskeho, kň. 6.45

r. Uzreli všetky končiny zeme spásu
nášho Boha.

8.00 sviat.pokánia detí I.skupina

18.00

Ne
21. 5. 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.00
9.00 1.sv.prijímanie detí I. skupina

11.00
15.00 pobožnosť

18.00

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. Ľ. Bajus M.Ruttkayová D. Kassay J. Karniš A. Oravcová

2. J. Galgan M. Princíková K. Kassayová G. Karičková M. Bajusová

p. M. Ščerbej deti P. Béreš D. Gajdošová M. Veľková

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

Vo Vojčiciach v nedeľu, 21. 5., o 14.00 hod. bude májová pobožnosť.

1. Vo štvrtok, 18. 5. 2000, sa Svätý
otec Ján Pavol II. dožíva 80 rokov
svojho života. Myslime na neho
v našich modlitbách. Z toho dôvo-
du, sa bude v košickej katedrále
za neho slúžiť sv. omša v stredu,
17. 5., o 18.00 hod.

2. Biblické stretnutie bude v stredu
v obvyklom čase.

3. Všimnite si zmenu sv. omší nasle-
dujúcu nedeľu: 7.00, 9.00 a 11.00.
Pri sv. omši o 9.00 hod. bude
1. sv. prijímanie (I. skupina: ZŠ
Gorkého a Komenského I.). Mies-
to pred lavicami je vyhradené ro-
dičom detí.

4. Spovedanie pred 1. sv. prijímaním:
rodičia, súrodenci, st. rodičia a os-
tatní veriaci – Po–Pi pred každou
sv. omšou; prvoprijímajúce deti
– sobota od 8.00 hod (I. skupina).

5. Prvoprijímajúce deti, ktoré neboli
pokrstené v našej farnosti, nech
donesú svoje krstné listy.

6. Na budúcu nedeľu bude zbierka
na organ.

SV. JÁN NEPOMUCKÝ, KŇAZ
A MUČENÍK (1350? – 1393)

NA SLOVENSKU a v celej stred-
nej Európe patrí sv. Ján Nepo-
mucký až do našich čias medzi

najväčšmi uctievaných svätých. Na-
rodil sa okolo roku 1350 v Pomuku
južne od Plzne. Preto by sa mal na-
zývať Pomucký. Prímenie Nepomucký
vzniklo neskorším chybným čítaním
latinského výrazu De Pomuk (Pomu-
cký), z ktorého sa utvorilo Nepomuk
(Nepomucký).

Ján Nepomucký bol notárom na
generálnom vikariáte pražského arci-
biskupstva až do r. 1380. Pravdepo-
dobne koncom toho roku bol vy-
svätený za kňaza a stal sa farárom
v pražskom kostole sv. Havla. Študo-
val cirkevné právo, ktoré ukončil dok-
torátom roku 1387 na padovskej uni-
verzite v Taliansku. R. 1389 sa stal
generálnym vikárom pražského arci-
biskupstva Jána z Jenštejna. Vzťah
medzi českým kráľom Václavom IV.
a pražským arcibiskupom Jánom z Jen-
štejna sa veľmi zhoršoval. Vzniklo
napätie, ktoré sa kráľovou despotic-
kou neústupčivosťou stupňovalo.

Sv. Ján hájil práva Cirkvi a jej
slobodu proti kráľovi Václavovi IV.
Kráľ podozrieval manželku z nevery
a hľadal dôkazy proti nej. Jeden jediný
ich musí vedieť, a to je spovedník.
Kráľovná sa zavše spovedala u Jána.
Kráľ si našiel vhodnú príležitosť, aby
sa vypomstil. Dal ho zatknúť a pri-
viesť na Hrad s viacerými duchovný-
mi. A dal ich mučiť. Kráľ sa osobne
zúčastnil na mučení sv. Jána. Horia-
cimi fakľami pomáhal spaľovať jeho
telo, bil a kopal zmučené telo a na-
koniec ho dal zviazaného zhodiť do
Vltavy. Bolo to 20. marca 1393.

Ján Nepomucký je uctievaný ako
mučeník spovedného tajomstva. Roku
1720 bol vyhlásený za blahoslaveného
a roku 1729 za svätého.        – rm –
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V sobotu, 6. 5., si sviatosť
manželstva vyslúžili Pavel
Zigáček a Monika Štefánková,

Štefan Kurilla a Zuzana Botková.
Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


