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odpustení blížnym. Sám je pre nás v
tomto dokonalým príkladom. Odpúš-
ťa každému, kto ho o to prosí. Aj
lotrovi na kríži. Odpúšťa aj tým, čo
ho o odpustenie neprosia. Svojim
mučiteľom a posmievačom. Podľa je-
ho príkladu a najmä s jeho po-
silnením to môžeme dokázať aj my.

Nasledovníci Matky Terézie,
ktorých počet vzrastá na tisíce po
celom svete, môžu nám poslúžiť
dobrou radou, ako možno v kaž-
dodennom živote spĺňať Ježišov
zákon lásky k blížnemu. K tomu ich
zaväzujú tieto slová, ktoré majme aj
my na pamäti:
Kde je hnev, tam priniesť lásku,
kde je urážka, tam priniesť

odpustenie,
kde je rozkol, tam priniesť

jednotu,
kde je blud, tam priniesť pravdu,
kde je pochybnosť, tam priniesť

vieru,
kde je zúfanie, tam priniesť nádej,
kde je tma, tam priniesť svetlo,
kde je žiaľ, tam priniesť radosť.
(Z knihy J. Vrableca : Aj ty hľadáš šťastie?)

- km -

V Božej láske zotrváme láskou k blížnemu
EŽIŠ KRISTUS PRIŠIEL na
svet s novým programom
lásky:„Nové prikázanie vám

dávam, aby ste sa navzájom milovali,
ako som vás ja miloval, aby ste sa aj
vy navzájom milovali. Po tom poz-
najú, že ste moji učeníci, keď sa
budete navzájom milovať.“

Novým ho nazývame nie preto, že
by bolo predtým neznáme, ale nová
je jeho náplň. Prikazuje, aby sme sa
navzájom milovali podľa jeho náuky,
podľa jeho vzoru a s jeho posilou,
lebo Ježiš postavil lásku k blížnym
do plného svetla. Ohromujúce je u
neho to, že lásku k blížnemu vidí vo
svetle lásky k Bohu. Podľa Ježiša
kresťan má otvoriť svoje srdce voči
každému, kto sa na neho obráti.

Každému, kto ťa prosí, daj!(Lk 6, 30).
Prepusť mu i svoj plášť, čiže svoje
zrejmé právo, a nesúď sa s ním. Urob
po vôli tomu, kto ťa núti na jednu
míľu cesty, choď s ním dve. (Mt 5,41)

Skúšobným kameňom lásky k
blížnemu je vedieť v každodennom
živote odpúšťať. Ježiš natoľko “urgu-
je” odpúšťanie, že svoje božské
odpustenie robí závislým na našom

Ty si sa uzavrel do seba
Trpel pre teba
Ty si ho nechápal
Zaklopal na tvoje srdce
Ty si neotvoril
(Prečo?)

ANNO DOMINI 2000
Stále to isté.
Opäť tá istá hviezda.
Opäť tá istá cesta.
Opäť to isté odmietnutie.
Opäť to isté prichýlenie.
Opäť to špinavé srdce.
Opäť taký úbohý dar.
A opäť tá milosť
malého dieťaťa.

PRIATEĽ
Každý deň kráča tými
istými ulicami
medzi jednosmernými ľuďmi.
Sám!
Len so svojou
pre niekoho drevenou láskou
na bielošarlátových pleciach.
Málokto si ho všíma.
Kupuje od ľudí smútok,
bolesť, žiaľ,
za posledné kúsky svojho srdca.
Občas zastane uprostred
a jeho hlas sa nás
tajomne dotýka.
Len škoda, že niektorí
sú zamilovaní do seba.

Volám sa Tomáš Kříž. Poézia je pre mňa v istom zmysle okno do
srdca a duše. Preto sa jej s veľkou obľubou venujem. Vďaka nej som
získal ocenenie na Gorazdovom literárnom Prešove a v Bratislave na
súťaži Jubileum očami mladých.

SVETLO
Tma nezhasne slnko,
mraky neodoženú mesiac,
a hoci by sa slnko unavilo
a zapadlo hlboko do zeme,
BOH ti bude
svietiť miesto plamu sviec
na tvojej ceste životom.

STROM
Zem vyžeň trávu, rastliny i stromy
povedal Boh tretieho dňa.
Stromy si stvoril pre ľudí,
aby poskytovali vzduch
a drevo človeku.
Človek z dreva vyrábal veci
sebe na osoh
Bohu na slávu.
Vyrobil aj kríž.
Celkom obyčajný - KRÍŽ
aby pribil lásku, nádej.
Človek pribil Syna Božieho
aby sa tak Bohu odvďačil
za jeho lásku
za jeho dar.
Prečo je človek
taký NEVĎAČNÝ?

DVAJA
Pozeral na teba
Ty si ho nevnímal
Ukazoval sa ti
Ty si ho nevidel
Rozprával sa s tebou
Ty si ho nepočul
Otvoril sa pred tebou

Resp.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.



OZNAM

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 30. 7. 2000

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. A.Chovancová J. Hudáček P. Béreš G. Karičková J. Rokyta

2. M. Ščerbej P. Urban A. Potocká J. Karniš M. Veľková

p. Ľ. Bajus B. Šimková J. Oravec

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
24. 7.

r. Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

6.45
11.30
16.30

Ut
25. 7.

Sv. Jakuba, ap. 6.45

r. Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom
budú žať.

11.30
16.30

St
26. 7.

Sv. Joachima a Anny, rodičov
Panny Márie

6.45
11.30

r. Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. 16.30

Št
27. 7.

Sv. Gorazda a spoločníkov 6.45

r. Pane, u teba je zdroj života.
11.30 +adorácia

18.00 +eucharistické
požehnanie

Pi
28. 7.

r. Pán nás bude chrániť ako pastier
svoje stádo.

6.45
11.30
17.00 Krížová cesta

18.00

So
29. 7.

Sv. Marty 6.45
r. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. 18.00

Ne
30. 7. 17. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

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

Ústav Ut a Št o 11.00
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 budú v nedeľu, 30. 7., o 14.00 hod. vešpery.

27. JÚLA - SV. KLEMENT
OCHRIDSKÝ († R. 916)

E TO UČENÍK sv. Cyrila a
Metoda a patrí medzi spoloč-
níkov sv. Gorazda. Volá sa aj

sv. Klement Slovenský. Výraz „slo-
venský“ treba brať v zmysle ako
sloviensky. Nechceme tvrdiť, že bol
Slovák, ale 23 rokov života strávil v
apoštolskej práci na Veľkej Morave.

Klement pochádza najpravdepo-
dobnejšie z Macedódie, z okolia So-
lúna. Bol Slovan a prišiel na Veľkú
Moravu r. 863 so svätými bratmi a tu
ostal až do vyhnania roku 886. Po-
znal teda dobre sv. bratov a po smrti
sv. Cyrila napísal jeho životopis.

Klement už v mladosti dostal
dobrú výchovu a vzdelanie v niektorej
byzantskej škole. Poznal dobre gréc-
kobyzantskú filozofiu a teológiu. Preto
ho jeho životopisec nazýva „veľmi
učeným mužom“. Po vyhnaní z Veľkej
Moravy prišiel Klement do Belehra-
du. Knieža Boris ho poslal do Mace-
dónie. Tu sa stal učiteľom ľudu a
hlásateľom evanjelia.

Klement zakladal tak základné,
ako aj vyššie školy, hlavne však
školu pre výchovu kňazov. Vychoval
tam 3500 kňazov. Klement vykonával
aj inú osvetovú činnosť. Sadil a
štepil ovocné stromy.

Roku 893 ho cár Simeon ustanovil
za velického biskupa. Je to kraj
okolo rieky Velika na sever od Och-
ridského jazera. Tak sa stal Klement
vôbec prvým slovanským biskupom.
Venoval sa aj literárnej práci, ktorá
je rozsiahla. Biskupom ostal do
svojej smrti. No v starobe sa utiahol
do kláštora sv. Pantelejmona, ktorý
sám založil a zriadil v Ochride. Tu
zomrel 27. júla 916 a bol pochovaný v
kláštornom chráme.

Sviatok sv. Klementa Ochridského
je spolu so sv. Gorazdom a spoloč-
níkmi 27. júla. - rm -

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu, 15. 7., si sviatosť
manželstva vyslúžili Roman
Rýchlik a Martina Gudová. Na

spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.

Každý piatok sa v našom kostole
koná pobožnosť Krížovej cesty o
17.00 hod, okrem Adventného a
Vianočného obdobia. Keďže v
Cirkvi je piatok dňom pokánia,
účasťou na Krížovej ceste môžme
zadosťučiniť 3. cirkevnému príka-
zu: „každý piatok konať skutky
kajúcnosti“.

JEZ¡ IŠU VZRASTAJ VO MNE
Ježišu, vzrastaj vo mne,
vzrastaj v mojom duchu,
v mojom srdci,
v mojich predstavách,
v mojich zmysloch.

Vzrastaj vo mne svojou dobrotou,
svojou čistotou,
svojou pokorou,
svojou  horlivosťou
a svojou láskou.

Vzrastaj vo mne svojou milosťou,
svojím svetlom a svojím pokojom.
Vzrastaj vo mne na oslávenie svojho
Otca, na väčšiu slávu Boha.

Pierre Olivaint

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


