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OH HOVORÍ AJ DNES: k ľu-
ďom, k spoločenstvu. Jeho
slovo počúva človek, ktorý sa
sústreďuje, spoločenstvo,

ktoré sa zhromažďuje, aby počúvalo
a odpovedalo: „Amen. Tak je to, tak
nech to je.“

Prečo Židov tak dojímalo čítanie
Zákona? Poskytuje historické infor-
mácie a tiež podáva morálne pouče-
nie, ale hlavne preto, že Zákon bol
textom zmluvy, ktorá bola zárukou
ich budúcnosti. Museli pocítiť, že sa
obsah zmluvy naplňuje.

Práve ich návrat z beznádejnej si-
tuácie babylonského zajatia bol uda-
losťou, v ktorej sa zmluva presadila
naplnila – Izrael v zajatí nezanikol,
Židia nestratili vieru, dokázali, i keď
zúbožení, pokračovať. Vedeli, že toto
všetko je dielom Božej zmluvy, toho,
ktorý je Bohom Abrahámovým, Izá-
kovým, Mojžišovým. Ježiš toto chá-
panie Písma dovršuje, keď hovorí:
„Dnes sa splnilo (v mojej osobe) toto

Ježiš je dejinnou udalosťou. On má svoje miesto
a čas. Boh prehovoril: k Abrahámovi, k Mojžišovi,
k prorokom. A prehovoril cez Ježiša.

Písmo, ktoré ste
práve počuli.“ To
je totiž posledný,
vrcholný cieľ, zmy-
sel, účel Svätého
písma – aby sa
naplnilo.

Čo z toho plynie
prakticky? Sväté
písmo je potrebné
nielen čítať a vy-
kladať, je potrebné viac: žiť s ním
a žiť z neho. To znamená nielen čítať
a nielen premýšľať, aby som porozu-
mel, ale znamená to čítať – ako Mária
– uchovávať v srdci a žiť s tým tak,
aby sa slovo Písma „vteľovalo“ v môj
život, a tak šlo cestou k naplneniu.
Práve dejiny Izraela, ktoré stoja na
Božom zasľúbení (Abrahám), na
Božej zmluve (Mojžiš) ukazujú, že sa
k tomuto naplneniu (Ježiš) ide dlho,
cestami často nejasnými, ale s isto-
tou, danou prítomnosťou Boha v slove
Písma.  – jg –

OSTALA SOM STÁŤ v nemom
úžase. „Slza radosti“ prináša
svoje ovocie… V ten večer bolo
moje srdce naplnené vďakou,

že Anka je príťažlivým vzorom pre
toľkých mladých ľudí, túžiacich
prijímať a odovzdávať posolstvo lásky.

Prvýkrát som o nej počula v máji
1999. Zomrela v 16-tich pri obrane
čistoty. V jej rodisku Vysoká nad Uhom
sa konajú stretnutia mládeže – Púte
radosti. Zaujalo ma to, ale vtedy som
ešte nepovažovala za reálne cestovať
z Bratislavy na východ. O dva mesiace
som pocítila silnú túžbu ísť na to
miesto, navštíviť jej hrob. Nechápala
som, ako ma to môže obohatiť, ale tá
túžba vo mne stále rástla. Až tam som
pochopila, že je to miesto pokropené jej
mučeníckou krvou. A o tom, že je to
skutočne miesto milosti, svedčí mnoho
mladých ľudí, úprimne hľadajúcich
pravú lásku a hlboko oslovených Anki-
ným hrdinským skutkom. Prichádzajú
ich sem stovky, aby v dôvere v Boha
hľadali novú silu, uzdravenie, radosť
čistého srdca.

Nasledujúci deň po prednáške sme
sa v skupinkách zaoberali poslaním
lásky i tým, ako ju prijímať. Don János
Szöke, SDB, vzácny hosť, postulátor

siedmich procesov blahorečení, bol
unesený príbehom Anky Kolesárovej,
veľmi povzbudený zapálenosťou mla-
dých i celkovou atmosférou.

Deň sa schyľoval, blížila sa polnoc.
Bol vyčerpaný program, organizátori
i účastníci, avšak tie najvzácnejšie
chvíle – v tichu pred vyloženou Svia-
tosťou – nás ešte len čakali. Pán
s nami bdel až do rána a viacerí bdeli
s Ním. Bdeli aj kňazi – a spovedali
a počúvali… a vydržali…

Vyvrcholením bola sv. omša v ne-
deľu. V rámci homílie zaznelo nespo-
četné množstvo svedectiev tých, ktorí
na tomto mieste nachádzajú novú
uzdravujúcu silu pre svoje zranenia.
Svedčili o tom, že každé uzdravenie je
otázkou dôvery a viery v Boha, ale aj
otázkou prijatia a sebaprijatia…

„Každý svätý má svoju minulosť
a každý hriešnik má svoju budúcnosť.
Sme hriešnici s budúcnosťou, no máme
šancu byť svätými s minulosťou, veď
svätí sú tí, ktorí túžia po láske.“

A putujeme ďalej… nesúc posolstvo
lásky, ktoré sme prijali a ktoré chceme
odovzdávať všetkým, ku ktorým nás
Pán posiela… „Ak je na svete nejaká
radosť, má ju iste človek čistého srdca“
Tomáš Kempenský.      Janka Z.

Keď som v Košiciach vystúpila
z vlaku, stretla som Milana,
ktorý vybavoval hromadnú

zľavu. Len tak, medzi rečou,
som sa ho spýtala na počet

účastníkov. Ohromil ma cifrou
230, ktorá sa v konečnom
štádiu zvýšila asi na 250.

VIII. PÚVIII. PÚVIII. PÚVIII. PÚVIII. PÚTTTTT¡¡¡¡¡ RADOSTI RADOSTI RADOSTI RADOSTI RADOSTI
(zimné stretnutie mládeže)

sa uskutoční 9. – 11. 2. 2001
Téma:

Kráčať vo svetle lásky „…aby vaša
radosť bola úplná“ (1 Jn 1, 4).

Informácie:
Univerzitné pastoračné centrum

Sv. košických mučeníkov,
Alžbetina 14, 040 01 Košice

tel./fax: 095 / 625 59 53

POSOLSTVO
L Á S K Y



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Čierna D. Gajdošová P. Lörinc M. Švagrovská J. Rokyta

2. M. Ščerbej J. Hudáček N. Tomková J. Kucharčík V. Rokyta

p. R. Kolodiová deti M. Sakáčová J. Oravec

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
22. 1.

Sv. Vincenta, dk. mč. 6.45

r. Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo
vykonal veci zázračné.

11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Ut
23. 1.

Sv. Jána Almužníka, bs. 6.45

r. Hľa, prichádzam, Pane, chcem
plniť tvoju vôľu.

11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

St
24. 1.

Sv. Františka Saleského, bs.uč. 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
25. 1.

Obrátenie sv. Pavla, ap. 6.45

r. Iďte do celého sveta a ohlasujte
evanjelium.

11.30

Pi
26. 1.

Sv. Timoteja a Títa, bs. 6.45

r. Zvestujte všetkým národom zázraky
Pánove.

11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
27. 1.

Sv. Angely Merici, pn. 6.40 9.00 príprava birmovanci

r. Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,
lebo navštívil svoj ľud. 18.00

Ne
28. 1. 4. 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 17.30 18.00 6.45 8.30

Z.Hradište 18.00 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu, 28. 1., budú o 14.00 hod. vešpery.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 28. 1. 2001

1. Na budúcu nedeľu bude zbierka
na kňazský domov.

2. Vo štvrtok, 25. 1., sa uskutočnie
Kňazské rekolekcie dekanátu.

3. Vo štvrtok, na Sviatok obrátenia
Sv. Pavla, bude vo Vojčiciach 3.
výročie konsekrácie chrámu.
Slávnostná sv. omša bude o 17.30
hod.

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

SV. FRANTIŠEK SALESKÝ, BISKUP
A UČITEĽ CIRKVI (1567–1622)

PATRÍ MEDZI veľkých svätých
kresťanského novoveku. Na-
rodil sa 21. 8. 1567 na hrade
Sales v Savojsku, južne od

Ženevy. Študoval v Paríži na Sor-
bone a v Padove, kde roku 1591
dosiahol doktorát z práva. Advokát-
ska ani politická kariéra ho nelá-
kala. Túžil sa stať kňazom. Už
18. 12. 1593 prijal kňazské svätenie.
Ako 26-ročný sa stáva kňazom
a misionárom medzi kalvínmi v kraji
Chablais južne od Ženevy. Kalvíni
ho úplne bojkotovali. Mal tam 15
katolíkov. Už roku 1603 sa vrátilo
jeho zásluhou 25 tisíc inovercov do
Cirkvi. Roku 1602 sa stáva ženev-
ským biskupom so sídlom v Annecy.
Bol ním 20 rokov. Boli to roky bohato
vyplnené modlitbou, prácou a sta-
rostlivosťou o zverenú diecézu.

Osobitné miesto v jeho pastorač-
nej starostlivosti zaujímala kateché-
za. Roku 1603 vydal smernice o vy-
učovaní náboženstva. Založil i laické
bratstvo kresťanskej náuky. Medzi
hlavné úlohy apoštolskej služby pat-
rilo vždy kázanie. František kázal
i viac ráz za deň. O kvalite jeho
kázní svedčí aj množstvo obrátení.
Mal obsiahlu korešpondenciu. Napí-
sal asi 6000 listov. Roku 1610 spolu
so sv. Janou de Chantal založil rád
Navštívenia Panny Márie.

27. 12. 1622 ho postihla mozgová
mŕtvica a o deň neskôr skončil Fran-
tišek svoj obdivuhodný a plodný po-
zemský život. Jeho telo pochovali
v Annecy, kým jeho srdce si ponechali
v kláštore Navštívenia v Lyone.

Roku 1665 bol vyhlásený za sväté-
ho. Pápež Pius IX. mu roku 1881 dal
titul cirkevného učiteľa a pápež Pius
XI. ho roku 1923 vyhlásil za patróna
tlače a žurnalistov. Jeho svetoznáme
diela sú Filotea a Teotimus.        – rm –

Oči všetkých boli upreté na neho.
A to ešte prv než prišiel na svet.

A keď povieme túto vetu v prítom-
nom čase, bude tiež znieť pravdivo,
lebo oči všetkých sú i dnes upreté
na neho. Odvtedy, čo jeho narodenie
rozťalo dejiny na dobu pre ním a po
ňom, je nepretržite tu, medzi nami -
vo svojej Cirkvi. Oči jedných hľadia
naňho s láskou až po sebažertvu.
Oči druhých hľadia pochybovačne,
pasívne alebo aj nenávistne.

A pravdivo sa táto veta dá povedať
aj v budúcom čase. Všetky oči sa bu-
dú na neho upierať a to zvlášť v ten
deň, v ktorom príde na svet v sláve,
aby nás súdil.

Ale nezabudnime, že je ešte jedna
budúcnosť; tá najbudúcnejšia - več-
nosť. V tejto budú naňho hľadieť už
len oči niektorých.
Bárs by sme mohli povedať všetkým,
s ktorými žijeme, ako povedal
Kristus: Čo som čítal, to sa na mne
spĺňa pred vašimi očami; lebo len
tak budeme môcť naňho hľadieť v
šťastnom vytŕžení v tej najbudúcej-
šej budúcnosti.

A. Faudenom

MYŠLIENKA

ZZZZZOOOOO     ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V nedeľu, 14. 1., sviatosť
krstu prijali Simona Ilošva-
yová a Zuzana Mrázová. Ví-

tame ich v našom spoločenstve. Nech
sú rodičom na radosť a svetu na
osoh.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


