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»UROBTE VŠETKO, ÈO VÁM POVIE!«»UROBTE VŠETKO, ÈO VÁM POVIE!«»UROBTE VŠETKO, ÈO VÁM POVIE!«»UROBTE VŠETKO, ÈO VÁM POVIE!«»UROBTE VŠETKO, ÈO VÁM POVIE!«
„V Káne Galilejskej bola svadba. Bola
tam aj Ježišova matka. Na svadbu po-
zvali aj Ježiša a jeho učeníkov.“

VADOBNÝ DEŇ... Veľkí páni,
ktorí hodujú každý večer, bohatí
ľudia, ktorí zhltnú za jeden deň
toľko, čo chudákovi stačilo na

týždeň, necítia veru radosť z toho dňa.
Ale dávnoveký chudák, robotník, vidie-
čan, orientálec, človek navyknutý na
núdzu, strádanie, ten človek videl vo
svadbe najkrajší a najopravdivejší svia-
tok celého života. Ostatné sviatky, cir-
kevné a ľudové, boli pre všetkých, boli
rovnaké pre všetkých. Svadba však bola
sviatkom vlastným, výlučným, ktorý pri-
chádza len raz za určitý čas. Všetkým
oplýval v ten deň aj dom chudáka.

Ježišovi sa tá samočinná, nevinná
radosť páčila. Páčil sa mu jasot tých
prostých ľudí, vytrhnutých na pár ho-
dín z pochmúrnych chvíľ každoden-
ného života. Nebola to len slávnosť. Pre
Ježiša má manželstvo hlboký význam:
Čo Boh zviazal, človek nesmie rozviazať.
Keď si dve srdcia porozumejú, niet už
meča ani zákona, ktorý by ich mohol
rozdvojiť. V tomto takom menlivom a ne-
stálom živote je to jediné, čo má trvať až
do smrti. Preto prijal pozvanie na

svadbu do Kány. Šesť džbánov vody pre-
menil na víno, a to na víno oveľa lep-
šie, ako pili predtým. Víno, ktoré pri-
náša Ježiš, je vzácnejšie a tuhšie, také,
čo potešuje srdce a rozohrieva krv, je to
nové víno kráľovstva, víno, určené na
svadbu neba so zemou.

Ježiš robí všetko zjavne, v riadnom
prúde života, na svadbe. Ježiš vstupuje
do situácie nie ako kúzelník, nie ako
„deus ex machina“ antických drám,
ktorý vyviedol vždy hru zo slepej uličky.
Zázrak na svadbe v Káne je zažiarením
Božej slávy v osobe Ježiša z Nazareta.
Podnet k prvému „znameniu“ vyšiel od
Márie, Ježišovej matky, je obrazom dú-
fajúceho a prosiaceho spoločenstva. Zna-
menia, ktoré robil Ježiš, svedčia o tom,
že ho poslal Otec. Vyzývajú veriť v neho.
Tým, čo sa na neho obracajú s vierou,
udeľuje, o čo prosia. A tak zázraky posil-
ňujú vieru v toho, ktorý koná skutky
svojho Otca: dosvedčujú, že je Boží Syn.

Ak je nejaká nádoba nášho života,
nášho cirkevného spoločenstva prázd-
na, má zmysel prosiť, urobiť, čo je po-
trebné – a čakať. Ten, ktorý je poslaný,
ju naplní svojím kráľovstvom. Nie však
na náš rozkaz. Len on vie, kedy príde
jeho hodina. Ale dobrý výsledok je za-
ručený.  – jg –

RODINA A ŠKOLA
Slová otca biskupa Tondru k sviatku Sv. rodiny

v našom systéme
pretrvávajú. Sú to
všeobecné zásady,
ktoré by sa mali
rešpektovať.

Mnohí rodičia sú
voči tejto svojej po-
vinnosti ľahostajní, hoci to nie je bez
zodpovednosti aj vo svedomí a pred
Bohom. Keby bol väčší záujem rodi-
čov, nebolo by sa stalo to, že do sys-
tému vyučovania sa dostali praktiky
jogy, o čom sa vedie spoločenská
diskusia. Podobne treba poukázať aj
na nezodpovedné praktizovania vý-
chovy k partnerstvu, ktoré sa na
niektorých školách robí bez vedomia
rodičov.

Veľmi vás prosím, rodičia, aby ste
si neodniesli odtiaľto iba konkrétne
prípady, tu spomenuté, ale hlavne
živé vedomie zodpovednosti za ško-
lu, tak ako sa pamätáme z doby pred
komunizmom, kedy spolupráca rodi-
čov a školy bola veľmi plodná.

Prajem vám k tomu veľa milosti
a osobného rozhodovania.   

K TO NIČ NEROBÍ, NIČ NEPOKAZÍ. Ježiš však pred ničnerobením
svojich nasledovníkov dôrazne varuje. Kto niečo robí, nečudo, že sa
zamaže olejom a prachom. Beda tým, ktorí sa vysmievajú, zastrašujú,
kritizujú, zakazujú a moralizujú bez toho, že by sami privoňali ku

skutočnej robote, bez toho, že by vyskúšali niesť kríž druhého človeka...
Nariekame nad ťažkou dobou, ktorá na nás prišla, nad nespravodlivosťou, akej

nebolo slýchať. Nestrpčujme si to ešte väčšmi. Futbalista zarába mesačne päťde-
siattisíc, sestrička necelých šesť. Nezáviďme. Raz bude vydávať počet zo svojich
päťdesiatich tisícov. –  „Choď za právnika, načo pôjdeš za učiteľa?“ počuje dieťa
pri výbere svojho povolania… Neznechucujme iných, nevysmievajme sa z nezapla-
tenej práce. Viac osoží človek, ktorý povzbudí, ako „znalec“, ktorý veci iba skomp-
likuje.            (Rastislav Turák, redaktor týždenníka ZRNO)

RATIA A SESTRY, veľa dob-
rých slov počúvame v týchto
sviatočných dňoch, ktorých
posvätnosť je umocnená Veľ-

kým jubileom. Pozorovanie pastorač-
ných problémov ma vedie k tomu,
aby som vás, milí rodičia, upozornil
na jednu dôležitú vec.

Druhý vatikánsky koncil hovorí, že
rodičia dali život svojim deťom, preto
ich treba pokladať za prvých a hlav-
ných vychovávateľov svojich detí. Vo
vedomí našej verejnosti ešte prežíva
totalitný postoj, že škola je nad ro-
dičmi, alebo že štátna moc určuje
smer výchovy v škole. To neobstojí
ani podľa deklarácie ľudských práv.

Škola je v službe rodičov. Preto
rodičia majú právo na výchovu svo-
jich detí v duchu svojho presvedče-
nia, a tak následne majú právo vstu-
povať aj do výchovného procesu. Je
veľmi dôležité, aby rodičia mali záu-
jem o školu, aby si zakladali a boli
aktívni v rodičovských združeniach,
a aby ustrážili výchovu svojich detí
pred totalitnými zásahmi, ktoré ešte



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. A.Chovancová P. Urban P. Sovák M. Žiaranová J.Juhaščíková

2. K. Balintová B. Šimková D. Kassay B. Dinisová M. Jenčíková

p. Ľ. Bajus deti K. Kassayová H. Andrejová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
15. 1.

r. Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu
Melchizedechovho.

6.45
11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Ut
16. 1. r. Pán má svoju zmluvu stále na mysli.

6.45
11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

St
17. 1.

Sv. Antona, op. 6.45

r. Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu
Melchizedechovho.

11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Št
18. 1. r. Hľa, prichádza Pán plniť Božiu vôľu.

6.45
11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
19. 1.

r. Milosrdenstvo a vernosť stretli sa
navzájom.

6.45
11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
20. 1.

Sv. Fabiána, pp. mč.,
Sv. Šebastiána, mč. 6.40 9.00 príprava birmovanci

r. Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. 18.00

Ne
21. 1. 3. nedeľa v cezročnom období

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 6.45 8.30

Z.Hradište 18.00 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu, 21. 1., budú o 14.00 hod. vešpery.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 21. 1. 2001

1. Stretnutie kresťanskýcch dôchod-
cov bude dňa 18. 1. 2001
(štvrtok) o 10.00 hod. v orlovni
farského kostola. Všetkých sr-
dečne pozývame.

2. Vo štvrtok, 18. 1. 2001, sa začína
oktáva modlitieb za jednotu
kresťanov.

Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.00 Ústav Ut, Št, Ne o 11.00

18. 1. – SV. MARGITA UHORSKÁ,
REHOĽNÍČKA (1242 – 1270)

OCHÁDZALA Z UHORSKEJ
kráľovskej rodiny. Jej otcom bol
kráľ Béla IV., jej matka, krá-

ľovná Mária, pochádzala z Byzancie.
Margita bola neterou uhorskej sväti-
ce, sv. Alžbety Uhorskej.

Rodičia Margitu ešte pred narode-
ním ponúkli pre službu Božiu. Keď
mala 4 roky dali ju na výchovu rehoľ-
ným sestrám dominikánkam. Najprv
bola v ich kláštore vo Veszpréme.
Prvú otázku dala na kláštornej chod-
be. „Čo je to?“ Pritom ukázala na kríž.
Odpoveď jej vystačila na celý život:
„Kríž a na ňom Spasiteľ.“

Ako 10-ročná prešla do kláštora na
Zajačom ostrove na Dunaji (dnešný
Margitin ostrov v Budapešti). Keď do-
siahla 12 rokov, zložila rehoľné sľuby
dominikánskeho rádu. Darmo ju chcú
rodičia vziať 14-ročnú späť. Ako ma-
ličká zatúžila dať „srdce za Srdce,
lásku za Lásku!“ Odmietla všetky po-
nuky na manželstvo a roku 1261 pri-
jala verejne z rúk ostrihomského
arcibiskupa dominikánske rehoľné
rúcho. Mala vtedy 19 rokov.

Celý ďalší život prežila Margita
v kláštornej chudobe, v poníženej prá-
ci, v modlitbe a dobročinnosti. Veľa
času venovala modlitbe. Zvlášť si uc-
tievala Eucharistiu a Kristovo utrpe-
nie. Dostalo sa jej mimoriadneho
omilostenia a mystických darov.

Zomrela 18. 1. 1270 vo veku 28
rokov. Pochovali ju v kláštore na du-
najskom ostrove. Ľud ju hneď po
smrti začal uctievať ako svätú. Ale až
pápež Pius XII. vyhlásil Margitu
Uhorskú roku 1943 za svätú.

V čase tureckej okupácie priniesli
dominikánky jej telesné pozostatky
do Trnavy a neskôr (1618) do kláštora
klarisiek do Bratislavy. Takto i Slo-
vensko malo česť hostiť vzácne relik-
vie sv. Margity.         – rm –

Ľudské dejiny sa začínajú vetou:
Na začiatku svoril Boh človeka;
muža a ženu stvoril ho. Písmo ne-
hovorí: stvoril ich... ale stvoril ho...
Naplánoval teda človeka ako jednotu
dvoch - ako spoločnosť.

Človek je preto od prírody tvorom
spoločenským. A zle mu je, hovorí
sám Stvoriteľ, ak je osamotený. De-
jiny ľudsktva začínajú sa preto
spojením muža a ženy.

A všimnime si, že ani dejiny Je-
žišovho verejného vystúpenia sa
nezačínajú inak. Svoju božskú moc
zjavuje práve pri uzavieraní man-
želstva v Káne, kde svojou prítom-
nosťou posväcuje prirodzený zväzok
muža a ženy, ktorý utvoril Boh na
začiatku.

Ak starozákonné manželstvo bolo
len ako voda utišujúca ten priro-
dzený smäd po druhom pohlaví, tak
novozákonné, ktoré ustanovil Kris-
tus, je viac... Ak sa náležite prijíma,
dáva okrem toho aj osobitnú milosť,
zvláštnu vnútornú silu, ktorá manže-
lom pomáha zdolávať s odvahou,
pokojom i radosťou všetky ťažkosti,
ktorých je v každej rodine viac  než
dosť.

Keď Ježiš premieňa na svadbe
vodu na víno, naznačuje, že svojou
milosťou robí zo starozákonnej vody
novozákonné víno.

A. Faudenom

MYŠLIENKA

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA


