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A je tu koniec školského roka!
Dozrel čas, ktorý ukáže svoju

úrodu. Mnohé deti museli vyvinúť
veľké úsilie, aby sa dopracovali k
takému cieľu, ktorý ich vrchovato
uspokojuje.

A k tomu niekedy nestačí len ich
snaha, dôležité sú schopnosti, ktoré
nám Pán Boh nenadelil rovnako. Vo
chvíli, keď nám deti predložia vy-
svedčenie dobré alebo zlé, spomeň-
me si na to svoje. Do akej miery
máme podiel na ich úspechu, či sme
sa ako rodičia zaslúžili o to, že bez
obáv prídu naše deti posledný deň v
tomto školskom roku domov.

Aj na ich vysvedčení sa od-
zrkadľuje rodičovská láska, trpez-
livosť, pokoj v rodine, je to aj sve-
dectvo o tom, aké genetické scho-
pnosti, či talenty, zdedili po svojich
predkoch. A korene siahajú niekedy
veľmi hlboko.

Istý otec si veľmi autoritatívnym
spôsobom vynucoval od svojho syna
výborné výsledky v škole. Často ho
telesne trestal aj za menší neús-
pech, hoci sám mal iba základné
vzdelanie. Blížil sa koniec školského
roka. Chlapec vedel, že na vysved-
čení bude mať aj dvojky. Už niekoľko
dní predtým sa snažil prísneho otca
na to nejako pripraviť, no strach mu
zväzoval jazyk. Matka, ktorá bola viac
spolutrpiteľkou ako rodičom, sa roz-
hodla pre „hrdinský čin“. V deň „D“
vylovila z tajnej skrýše vysvedčenie
svojho manžela. Stačilo ho vložiť z
druhej strany priesvitného obalu
vedľa synovho, ktoré bolo o niekoľko
stupňov lepšie. Chlapcovi nič nepo-
vedala. Blížil sa otcov príchod z prá-
ce. Slávnostne prestretý stôl čakal

na hlavu rodiny. Konečne prišiel.
Keď si sadol na svoje miesto, oči mu
spočinuli na „dôkazovom materiáli“.
Nič netušiaci syn ho napäto pozo-
roval, ako vždy pripravený brániť sa.
Otec od hnevu očervenel a potom
pekne nahlas prečítal svoje vlastné
známy. Nevšimol si dátum, ani to, že
vysvedčenie je už trochu vyblednuté,
veď mená sa zhodovali. Nakoniec on
si toho ani tak veľa nevšímal. Dô-
ležitý bol konečný výsledok a to tu
predsa ide.

Ako sa k nemu naše deti
dopracujú, je to už vedľajšie. Skús-
me si na svoj slávnostne prestretý
stôl na konci školského roka položiť
vedľa vysvedčení svojich potomov tie
naše spred niekoľkých rokov. Zme-
rajme si s nimi sily. V čí prospech
bode výsledok? Ak v ich, je to dobre
len za tých podmienok, že sme naše
deti „nefaulovali“, že s nimi hráme
od septembra do júna čistú hru, v
ktorej rešpektujeme pravidlá hlav-
ného rozhodcu, ktorý všetko riadi a
usmerňuje. Je ním láskavý Boh,
ktorý už dávno rozhodol o tom, či
naše deti budú šikovnejšie ako my,
rodičia, alebo budú potrebovať viac
našej pomoci, lásky, trpezlivosti,
lebo aj to je v ich školskej práci
rozhodujúce. Skôr než im povieme
nejakú výčitku, zamyslime sa, akým
dielom sme prispeli k tomu, že ju
musíme vysloviť.

Ak sme tými šťastnejšími rodičmi,
ďakujme Stvoriteľovi za Jeho dary a
poprosme Ho, aby rovnakou láska-
vosťou a trpezlivosťou „prežiaril“ všet-
kých rodičov, ktorých obdaroval me-
nej nadanými deťmi.         – km –

V týchto dňoch sa blížime k sviat-
ku Navštívenia bl. Panny Márie. Na-
zrime hlbšie do tajomstva, ktoré spre-
vádzalo dejiny našej spásy. Boh sa
rozhodol, že nenechá padlého člo-
veka vo svojom biednom položení,
ale pripraví mu nový raj, pretože
prvého nebol hoden. A keď cez ženu
- Evu prišiel hriech, zariadil to tak,
že náprava sa uskutoční opäť cez
ženu a to novú Evu–Máriu. Ju si
vyvolil spomedzi žien Izraela. Prečo?
Ona sama o tom hovorí, vo svojom
chválospeve: „Boh zhliadol na poní-
ženosť svojej služobnice!“ Ako našiel
Máriu? Medzi toľkými ženami Izraela
nebola ani jedna podobná pokorou
Bohu! Boh u Márie videl pokoru. A
svojou pokorou si Mária získala srd-
ce Boha. Pokora je najcennejšia v
Božích očiach, lebo pokora je pravda,
a Boh je prameňom každej pravdy.
Tam, kde vidí pokoru, vidí odblesk
svojej vlastnej osoby. Ona je zá-
kladom kresťanskej dokonalosti. Bez
pokory neexistuje svätosť. Je pre
nás tým, čím je koreň pre strom. Ako
nemôže jestvovať strom bez koreňa,
tak nemôže jestvovať čnosť bez po-
kory. Sú klasy, ktoré sa pyšne týčia k
nebu: sú to prázdne klasy. Keď sú
plné zrna, pokorne sa skláňajú k

zemi. Čo robiť, aby sme získali po-
koru? Mária rozmýšľala. Počas dňa sa
môžem opýtať: „Kde som bol pred
svojím narodením? Kto mi dal život,
nesmrteľnú dušu, rozum, vôľu,
pamäť? Čie dielo som?“ Sv. Pavol
pripomína: „Čo máš, čo si ne-dostal?
A keď si dostal, čo sa chvas-táš, ako
by si nebol dostal?” (1 Kor 4, 7). Blíži
sa odpustová slávnosť našej farno-
sti. Pokorná Pánova služobnica pri-
niesla radosť a požehnanie do Alžbe-
tinho domu. Boh zhliadol na jej
poníženosť. Ak sa chceme páčiť viac
Bohu ako ľuďom, pokora sa musí
stať našou vlastnosťou. Slávime
Svätý rok, keď si pripomíname
poníženie sa „Slova, ktoré sa stalo
Telom.“ Náš farský kostol, obdarený
odpustkami milostivého roka, nech
je miestom, kde zvlášť po tieto dni
veriaci našej farnosti, budú pri
nohách pokornej Panny prosiť o
pravú pokoru a poníženosť, bez
ktorej sa nemožno páčiť Bohu. Nech
táto vznešená vlastnosť katolíckeho
kresťana je viditeľná aj v našich ra-
doch a nech na príhovor patrónky
nášho kostola i farnosti zavládne
medzi nami pravá radosť, vyvierajúca
z pokorného a čistého srdca.

Michal Paľovčík, diakon
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 7.30 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 10.30 19.00 10.30
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7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. J. Galgan H. Magurová P. Sovák J. Kucharčík J. Bálint

2. R. Kolodiová J. Hudáček P. Lörinc G. Karičková A. Andrej

p. M. Čierna M. Ruttkayová A. Potocká R. Jurko

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
3. 7.

Sv. Tomáša, apoštola 6.45

r. Iďte do celého sveta a ohlasujte
evanjelium.

11.30
16.30

Ut
4. 7.

Sv. Alžbety Portugalskej 6.45

r. Pane, veď ma vo svojej
spravodlivosti.

11.30
16.30

St
5. 7.

Sv. Cyrila a sv. Metoda 7.30
9.00

r. Choďte do celého sveta a hlásajte
evanjelium.

10.30
18.00

Št
6. 7.

Sv. Márie Goretti, pn. mč. 6.45

r. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky
spravodlivé.

11.30 +adorácia

18.00 +eucharistické
požehnanie

Pi
7. 7.

Prvý piatok v mesiaci 6.45

r. Nielen z chleba žije človek, ale z kaž-
dého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

11.30
18.00

So
8. 7.

r. Pán Boh ohlásil pokoj svojmu ľudu
a svojim svätým.

6.45
18.00

Ne
9. 7. 14. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 Eucharistická pobožnosť

18.00

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. Sviatosť pokánia sa bude
vysluhovať vo Vojčiciach vo Št, 6.7.
od 16.00 hod a v Zemplínskom
Hradišti od 18.00 hod.

2. Budúca nedeľa je prvou nedeľou v
mesiaci. Pri popoludňajšej pobož-
nosti bude eucharistické požeh-
nanie v Trebišove o 15.00 hod a vo
Vojčiciach o 14.00 hod.

3. V dňoch 15.-16. júla sa
koná arcidiecézna púť na
milostivé miesto k blaho-
slavenej Panne Márii Kar-
melskej v Gaboltove. V
tomto Jubilejnom roku
vyvrcholením tejto púte
bude slávnostná svätá
omša, ktorú bude cele-
brovať, v nedeľu 16. júla,
J. Em. Jozef kardinál Tom-
ko, prefekt Kongregácie
pre evanjelizáciu národov.
Záujemcovia o túto púť
nech sa prihlásia v
sakristii.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu, 24. 6., si sviatosť
manželstva vyslúžili Peter
Jenčo a Ivana Velebová. Na

spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.

Vo Vojčiciach bude v nedeľu, 9. 7., o 14.00 hod.  Eucharistická pobožnosť.

SV. MÁRIA GORETTI,
PANNA A MUČENICA
(1890 – 1902)

POCHÁDZALA z chudobnej roľníckej
rodiny. Roku 1899 rodina sa presťa-
hovala do dedinky Ferriere di Conca
južne od Ríma. Otec, Alojz, tam s man-
želkou pracoval na odvodňovaní mo-
čiarov, čo sa mu stalo osudným. Um-
rel na maláriu. Výchovu hladných
detí viedla zbožná kresťanská matka
Assunta. Keď na poľné práce ostala
iba matka, starosť o domácnosť mu-
sela z veľkej časti prevziať 10-ročná
Mária. S nimi v susedstve žila rodina
Serenelliovcov, ktorá vtedy pozostá-
vala už len z otca a syna, lebo matka
umrela. Matka Assunta zobrala si
z kresťanskej lásky za povinnosť
starať sa aj o opustených Serene-
lliovcov. Matka Assunta na modlitbu
a bázeň Božiu privykala aj svoje diet-
ky. Denne sa modlievali ruženec.

Rok 1902 bol pre Máriu významný,
lebo mohla pristúpiť k prvému sv. pri-
jímaniu. Od prvého sv. prijímania žila
výhradne pre Božské Srdce. Nebeskú
Matku prosila, aby ju chránila, aby aj
v posledný deň života bola taká ako
teraz. Jej posledný deň prišiel skoro.

5. 6. 1902 pracovali všetci na poli,
len Mária sa venovala domácim prá-
cam. Zrazu Alessandro Serenelli pod
zámienkou odišiel od ostatných a pri-
šiel k Márii. Volal ju, aby mu prinies-
la košeľu. Mária sa vzoprela. Schytil
ju násilím a vyzýval ju na hriech.
Mária sa bránila a kričala iba jedno:
„Alessandro to je hriech! Boh to za-
kazuje, prídeš do pekla!“ Rozzúrený
schytil nôž a 14 ranami dobodal útle
telo nevinnej Márie. Ale Mária sa ne-
poddala. Keď myslel, že je mŕtva, odi-
šiel z izby. V nemocnici ešte doká-
zala vysloviť svoje odpustenie: „Z lás-
ky k Pánu Ježišovi odpúšťam mu
z celého srdca a v nebi ho chcem mať
vedľa seba!“        – rm –

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA


