
 NEHOSTINNEJ SKALNATEJ
pustatine žili dvaja pustovníci.
Našli si dve jaskyne. Vchody
mali oproti sebe.

Po rokoch modlitby a prísneho umŕt-
vovania jeden z nich prišiel k presved-
čeniu, že už dosiahol dokonalosť.

Aj druhý pustovník bol človek zbožný, ale aj zhovievavý dobrák. Vedel sa
porozprávať s náhodným zriedkavým pútnikom, povzbudiť a prijať utečencov
i tých, ktorí zablúdili.

„Je to všetko čas ukradnutý modlitbe a rozjímaniu,“
myslel si prvý pustovník. Neschvaľoval časté, čo i len malé
nedostatky druhého. Aby mu dal viditeľne najavo, ako
ďaleko je ešte od svätosti, rozhodol sa, že vždy, keď sa
nejako previní, položí do vchodu jaskyne kameň.

Po nejakom čase pred jeho jaskyňou vyrástol kamenný
šedivý dusivý múr. A za ním vnútri ostal zamurovaný
mních.         (Bruno Ferrero)

Nedeľa, 6. augusta 2000
18. nedeľa v období cez rok

PREMENENIE PÁNA

Číslo 32 III. ročník

Resp.: Pánovu slávu uvidia všetky národy.
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A HORE S JEŽIŠOM boli traja
učeníci: Peter, Jakub a Ján.
Ježiš sa modlil stranou. Naraz

sa jeho tvár rozžiarila ako slnko,
jeho šaty obeleli ako sneh.

Zrazu Ježiš nie je sám, dvaja
veľkí mŕtvi, bieli ako on,
sa mu priblížia a roz-
právajú sa s ním. Mojžiš
a Eliáš. Svetlý mrak za-
kryje troch žiariacich a z
mraku zaznel hlas: „Toto
je môj milovaný Syn,
počúvajte ho“ (Mk 9, 7).
Keď mrak zmizol, Ježiš
ostal znova sám. Ježiš
Kristus sa stal opäť lás-
kavým bratom a obracia
sa k omámeným spoloč-
níkom so slovami: „Vs-
taňte a nebojte sa!“

Aj Svätý otec nás povz-
budzuje slovami „Nebojte
sa!“: „Veď Boh tak miloval svet, že
dal svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho verí“ (Jn
3, 16). Moc Kristovho kríža a jeho
vzkriesenie je väčšia než akékoľvek

zlo, pred ktorým by sa človek mohol
a mal báť. Preškoda, že si predsta-
vujeme Krista Pána nesmierne ďa-
leko – vzdialeného životu. A zatiaľ
Kristus Pán je stále a v každom
okamihu náš Spasiteľ. Nebeský Otec

chce, aby Ježiš bol pre
nás všetko, aby sme skrz
neho mali všetko. V ňom
je nám Boh viditeľný. Je-
žišova viditeľnosť – ľudská
prirodzenosť – je nástro-
jom spásy a milosti.

Pán Ježiš prišiel, aby
spasil; hovoril preto, aby
spasil; dal sa ukrižovať,
aby spasil. Jeho poslaním
je spasiť ľudí.

Pane Ježišu, raz si po-
vedal, „ak je niekto sám,
ja som s ním“. Prosíme
Ťa, buď medzi nami a daj
nám svetlo pravého života,

lebo spása, ktorú poslepiačky hľa-
dáme, nemôže byť inde ako v Tvojom
kráľovstve. Staň sa vôľa Tvoja teraz
a vždy, v nebi i na zemi!

– jg –

„TOTO JE MÔJ MILOVANÝ SYN“ (Mk 9, 7)

„Jubilejný rok sa nesie v znamení obrátenia – zlí sa
majú stať dobrými a dobrí ešte lepšími. Ak by sme sa
spoliehali na vlastné sily, k obráteniu v našom živote
by nedošlo.“      (Mons. Eduard Kojnok, KN č. 31)

MÚRMÚRMÚRMÚRMÚR

K MÁM SKUTOČNE milovať,
musím dovoliť sebe, blížne-
mu i Bohu, aby zranili moje
srdce. Len srdce, ktoré nesie

rany, sa dokáže otvárať pre prijíma-
nie Boha, ľudí i seba. Len také srdce
vie byť otvorené pre dávanie Bohu,
ľuďom i sebe.

Najväčšou bolesťou je azda zrane-
nie drahou, milovanou osobou. Nech
je to zranenie mostom na ceste
k Bohu.

A čo Božie zranenie, ktoré trhá
srdce a delí ho na predtým a potom?!
Ale napĺňa ho celé láskou!

„Čím je svätosť, ak nie čistým trvaním, večným
nadšením – i večným milovaním.“

(Vincent de Paul)
Láskou, ktorá nedovolí, aby sme

okolo srdca stavali múry z kaž-
dodenných malých nevyriešených
problémov, vzájomného odplácania,
mlčania, neľúbosti, sebalásky, žiar-
livosti.

Láskou, ktorá znemožňuje, aby
okolo nášho srdca vznikali múry.

Usilujme sa nadovšetko, aby sme
sa nestali kameňmi v múroch dru-
hých. Veď „všetko, čo konáme, je iba
prostriedkom k cieľu. Jedine Láska
je cieľom samým v sebe, lebo Boh je
Láska“ (Edita Steinová).

– hv –



ZAMYSLENIE

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 13. 8. 2000

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. Ľ. Bajus B. Šimková P. Sovák M. Švagrovská R. Jurko

2. A.Chovancová M. Ruttkayová N. Tomková J. Kucharčík M. Andráš

p. R. Kolodiová P. Urban A. Andrej

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
7. 8.

Sv. Sixta II., pp. mč. a jeho
spoločníkov mč., sv. Kajetána, kň.

6.45
11.30

r. Pane, daj mi poznať tvoju spravodlivosť. 16.30

Ut
8. 8.

Sv. Dominika, kň. 6.45

r. Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej
sláve.

11.30
16.30

St
9. 8.

r. Pán nás bude chrániť ako pastier
svoje stádo.

6.45
11.30
16.30

Št
10. 8.

Sv. Vavrinca, dk. mč. 6.45

r. V obľube je človek, čo rád pomáha.
11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
11. 8.

Sv. Kláry, pn. 6.45

r. Pane, zľutuj sa nad svojimi
služobníkmi.

11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
12. 8.

r. Pane, ty neopúšťaš tých, čo ťa
hľadajú.

6.45
18.00

Ne
13. 8. 19. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 19.00 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

Vo Vojčiciach budú v nedeľu, 13. 8., o 14.00 hod. vešpery.
Sväté omše – kaplnky

Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.30
Ústav Ut, 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
V prvopiatkovom týždni popoludňajšia

služba v kancelárii nie je!
Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

KLÁRA SA NARODILA roku
1194 v meste Assisi v stred-
nom Taliansku v šľachtickej
rodine. Mala všetko, čo mla-
dému dievčaťu mohol po-

núknuť svet. Jej dušu však očaril
Kráľ kráľov, Ježiš, a ona sa tiahla za
ním.

V noci po Kvetnej nedeli roku
1212 utiekla z domu, zložila sľuby do
rúk sv. Františka Assiského a stala
sa tak zakladateľkou rehole klari-
siek. Bola to ženská vetva rádu sv.
Františka.

V roku 1215, vo veku 21 rokov, sa
stala Klára predstavenou nového re-
hoľného spoločenstva a ostala ňou
až do smrti.

Štyridsať rokov žila Klára v kláš-
tore sv. Damiána v Assisi ako vzor
modlitby, pokánia a lásky. Klára dá-
vala príklad ostatným: pod rehoľ-
nými šatami nosila tvrdé a drapľavé
kajúce rúcho, spávala na holej zemi
alebo hŕbe viničného prútia, jedla
veľmi málo a často sa postila.

Aj biskup pokladal za potrebné
mierniť Klárinu prísnosť. Od roku
1224 – 25 až do smrti bola Klára
postihnutá chorobou, ktorá ju nútila
takmer stále ležať.

Roku 1243 odohnala modlitbami
k Sviatosti oltárnej Saracénov, spo-
jencov cisára Fridricha II., od kláš-
tora sv. Damiána a od Assisi.

Klára zomrela 11. augusta 1253.
Pochovali ju v kostolíku sv. Juraja.

Už za jej života sa stávali na jej
príhovor zázraky a ešte viac sa ich
dialo po jej smrti. Pápež Alexander
IV. vyhlásil Kláru za svätú už dva
roky po jej smrti, teda roku 1255.

Rehoľa klarisiek sa rozšírila do
viacerých krajín.

– rm –

SV. KLÁRA, ZAKLADATEĽKA
REHOLE (1194 – 1253)

LAVNÁ TURISTICKÁ sezóna
je v plnom prúde. Počet do-
pravných prostriedkov na
cestách zreteľne stúpne

a uponáhľané životné tempo sa
preniesie z miest na dopravné tep-
ny. Len čím rýchlejšie sa dostať do
cieľa! Zastavuje sa len na čerpacích
staniciach na natankovanie pohon-
nej látky a v motorestoch na oddych
a posilnenie tela.

Tabule vedľa diaľnic u nás ani
v jedinom prípade neinformujú, kde
sa dá načerpať duchovná energia. Ak
však pôjdete po cestách vedúcich
cez obce a mestá, takéto miesta náj-
dete. Zastavte sa a na pár minút vy-
meňte hukot motora za ticho chrá-
mu, zavrite unavené oči, vystrite
unavený chrbát a napojte svoju
dušu na Boha. Možno bude stačiť na
doplnenie energie jediná silná myš-
lienka: Bože, viem, že ty na mňa
myslíš stále. A aj ja touto zastávkou
chcem dokázať, že v zhone života
myslím tiež na teba.

„Natankujte“ svoju dušu… a uvi-
díte, že sa to oplatí!

Mimochodom – v zahraničí náj-
dete kostoly aj vedľa diaľnic, aj keď
tiež ako šafranu.

Prevzaté z dvojtýždenníka Farský
list Farnosti sv. Martina v Martine

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA


