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Resp.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

hľadať nových priateľov, jeho lôžkom je
brázda na poli, lavica na loďke, tieň
olivového hája.

V sobotu prišiel Ježiš do synagógy.
Každý mal právo vstúpiť ta, prečítať
a hovoriť o tom, čo sa čítalo. Ježiš vstal
a čítal pokojným hlasom, potom sa roz-
hovoril s neohrozenou a presvedčivou
výrečnosťou, ktorá dojímala hriešnikov,
okúzľovala ženy, znepokojovala nechá-
pavých a drvila farizejov. Starý text sa
pomaly premieňal, stával sa priehľad-
ným, aktuálnym pre všetkých.

Prišiel ten, kto hovoril a zvestoval
chudobným novú zvesť. Zastával sa ich
ako tí starí proroci. Keď Ježiš dohovoril,
starší, mešťania, páni a farizeji potria-
sali hlavami, akoby tušili niečo nedob-
ré, vstávali, kriviac ústa a žmurkajúc na
seba pohrdlivo a pohoršene, a len čo sa
vytratili zo synagógy, bolo počuť spod
čiernych brád reptanie a nesúhlas.

Čudujeme sa ich postoju voči Ježi-
šovi? Náš postoj je lepší, ak počúvame
s úľubou len to, čo nám vyhovuje a ak aj
verejne kritizujeme to, čo od nás v Bo-
žom mene žiada náš najbližší brat alebo
sestra, učiteľ, kňaz, biskup…?  – jg –

EHO SLOVÁ NEBOLI všetkým
nové, ale človek bol nový, nové
bolo teplo jeho hlasu a nové bolo
blaho, ktorým pôsobil jeho hlas,

vychádzajúci zo srdca a hneď aj dotýka-
júci sa sŕdc. Po štyridsiatich dňoch
hladu a pokušenia začína svoje putova-
nie z mesta do mesta, z dediny do dedi-
ny, z hory na horu. Je pútnikom bez od-
počinku, blúdiacim bez prístrešia, tulá-
kom z lásky, dobrovoľným vyhnancom.
On sám hovorí, že nemá ani skaly, kde
by hlavu zložil. Jeho pravým domom je
cesta, ktorá ho vedie spolu s priateľmi

Ježiš učil svojich Galilejčanov
na prahoch bielych domčekov, na
tienistých a maličkých námestiach
miest alebo na brehu jazera. Mnohí
ho počúvali a mnohí ho nasledovali,

lebo – ako hovorí Lukáš –
„jeho slovo bolo mocné“.

JEHO SLOVO BOLO

M O C N ÉM O C N ÉM O C N ÉM O C N ÉM O C N É

POLU S MANŽELKOU sme sa
zúčastnili diecéznej púte do
Svätej zeme pod duchovným
vedením otca biskupa Mons.

Bernarda Bobera. Pútnicky zájazd sa
uskutočnil od 13. do 21. novembra
2000. Púte sa zúčastnilo asi 150 pút-
nikov. Počas pobytu vo Svätej zemi nás
sprevádzal otec ThDr. Ján Majerník
a ďalší dvaja duchovní otcovia, určení
pre túto činnosť.

Boli sme ubytovaní v meste Tiberias
na brehu Genezaretského mora. Z tohto
mesta sme denne tromi autobusmi pu-
tovali na rôzne biblické miesta. Denne
sme sa zúčastňovali sv. omší, ktoré
celebroval otec biskup spolu s ďalšími
desiatimi kňazmi. Sväté čítania boli
aktuálne na biblické miesta, kde sa sv.
omša konala.

Naše púte smerovali na horu Tábor,
Kánu Galilejskú, pohorie Karmel – kláštor
Stella Maris, mesto Akko, Caesarea
Filipova – prameň rieky Jordán a Naza-
ret – Bazilika zvestovania. V okolí Gali-
lejského mora to bolo bývalé mesto Ka-
farnaum, Hora Blahoslavenstiev, Tabgha
– miesto zázračného rozmnoženia chle-
bov a rýb a kostol Primat Petra. V Judei
okolo Mŕtveho mora sme navštívili
Masadu – Herodesov palác a Kumran –
nálezisko biblických zvitkov Starého
zákona. Počas prehliadky mesta Jeru-
zalem a jeho okolia to bola Olivová hora,
Getsemanská záhrada, kostol Pater
Noster, kaplnka Dominunus Flevit a
kostol Agonia. V Jeruzaleme na hore
Sion sme si prezreli kostol Usnutia
Panny Márie, miestnosť Večeradla a Dá-
vidov hrob. Na hore Moria po prehliadke
Múru Nárekov sme prechádzali cez Via
Dolorosa na horu Kalvárie do Baziliky
Božieho hrobu. Počas pochodu cez Via
Dolorosa sme sa modlili bolestný ru-
ženec a potom krížovú cestu.

Predposledný deň našej púte patril
mestu Betlehem. Naše prvé zastavenie
začalo na Poli pastierov. Nachádza sa tu
kostol Glória in excelsis Deo a dve jas-
kyne s oltármi. Na týchto miestach sa
v nedeľu dňa 20. novembra 2000 začali
naše slovenské Vianoce v Betleheme.
Zaznela koleda Narodil sa Kristus Pán
a potom pokračovali ďalšie. V kostole
sv. Jozefa bola slávnostná vianočná sv.
omša. Poslednou zastávkou bola Bazilika
Narodenia a kostol sv. Kataríny. Najsvä-
tejšie miesto v bazilike je jaskyňa Naro-
denia Ježiša Krista, ktorá sa nachádza
pod hlavným oltárom. Samotné miesto
narodenia je označené striebornou štr-
násťcípou hviezdou, na ktorej je nápis:
„Tu sa z Panny Márie narodil Ježiš
Kristus“. Každý z nás sa mohol dotknúť
alebo pobozkať toto sväté miesto.

Vedľa baziliky je kostol sv. Kataríny.
Z tohoto kostola bývajú na Vianoce
priame prenosy polnočnej sv. omše
z Betlehema. Aj tu zazneli koledy
a ukončili sme ich koledou Tichá noc.

Zážitkov počas púte bolo veľa. Prežiť
však „Vianoce“ priamo na mieste na-
rodenia Ježiša Krista je najväčší zážitok,
hoci bol v čase nevianočnom.  – al –

»VIANOCE« VO SVÄTEJ ZEMI
v nevianoènom èase

Betlehem, Pole pastierov, kostol Glória  in
excelsis Deo (snímka autor)



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. J. Galgan M. Ruttkayová P. Sovák B. Dinisová M. Bajusová

2. Ľ. Bajus H. Magurová A. Potocká M. Žiaranová M. Veľková

p. K. Balintová deti J. Karniš A. Oravcová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
29. 1.

r. Majte srdce statočné, vy všetci, čo
dúfate v Pána.

6.45
11.30
17.00

Ut
30. 1.

r. Chváliť  ťa budú všetci, čo ťa hľadajú,
Pane.

6.45
11.30
17.00

St
31. 1.

Sv. Jána Boska, kň. 6.45

r. Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti
voči všetkým bohabojným.

11.30
17.00

Št
1. 2.

r. Spomíname, Bože, na tvoje
milosrdenstvo uprostred tvojho

chrámu.

6.45
11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
2. 2.

Obetovanie Pána - Hromnice 6.30

r. Príď, Pane, do svojho svätého
chrámu.

11.30 požehnanie sviec

18.00

So
3. 2.

Sv. Blažeja, bs.mč.,
sv. Oskára, bs. 6.40 Fatimská sobota

r. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 18.00

Ne
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7.30
9.00

10.30
15.00 pobožnosť

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 18.00 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu, 4. 2., bude o 14.00 hod. pobožnosť.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 4. 2. 2001

Nemocnica chrípková karanténa Ústav Po,Ut, Št, Ne o 11.00

SV. JÁN BOSKO, KŇAZ REHOĽNÍK
A VYCHOVÁVATEĽ (1815 – 1888)

NARODIL SA 16. augusta
1815 v Becchi neďaleko Cas-
telnuova v turínskej diecé-
ze. Keď mal Ján dva roky,
otec náhle zomrel. Takto sa

stal sirotou bez otca ten, ktorého ne-
skôr nazývali otcom sirôt.

Už v detstve sa u Jána prejavila
charizma - zvláštny dar - prorockých
snov. Ján si veľmi prial už v detstve,
aby mohol študovať.

Vďaka veľkému nadaniu, mimoriad-
nej pamäti a silnej vôli sa mu poda-
rilo dokončiť základnú školu a gymná-
zium za štyri roky. Popri štúdiu si
zarábal na výživu a študijné poplat-
ky rozličnou prácou. Na jeseň 1835
vstúpil do kňazského seminára. 5.
júna 1841 prijal kňazské svätenie.

Roku 1846 sa usadil v zlopo-
vestnom turínskom predmestí Valdo-
ceo, kde vybudoval prvé oratórium.
Roku 1852 tu bol vysvätený i nový
kostol. Všetko bolo zasvätené sv.
Františkovi Saleskému. Tento svätec
inšpiroval duchovné ideály, život a
apoštolát Dona Boska. A tak sa die-
lo Dona Boska začalo nazývať sale-
ziánskym dielom a jeho neskoršia
rehoľná spoločnosť - saleziánskou.

Roku 1872 založil spolu s Máriou
Dominikou Mazzarellovou ženskú
rehoľnú spoločnosť, ktorú nazvali
dcéry Panny Márie Pomocnice.

Don Bosko zomrel 31. januára
1888. Mal za života dosť neprajníkov,
ale i veľa obdivovateľov. Obdivovali ho
pre jeho inteligenciu, energiu,  a bez-
konkurenčnú veľkodušnosť i obeta-
vosť, s akou dal všetky svoje scho-
pnosti do služby Bohu a do služby
opustenej mládeže.

Roku  1929 ho Cirkev vyhlásila za
blahoslaveného a roku 1934 za svä-
tého. Roku 1958 ho Pius XII. vyhlásil
za patróna učňovskej mládeže.  – rm –
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V nedeľu, 21. 1., sviatosť
krstu prijal Roman Rychlík.
Vítame ho v našom spoločen-

stve. Nech je rodičom na radosť
a svetu na osoh.
V sobotu, 20. 1., si sviatosť
manželstva vyslúžili Salva-
tore Manzulli a Michaela
Tóthová. Na spoločnej ceste životom
im prajeme veľa Božieho pože-
hnania.

1. Počas týždňa budeme spovedať
pred každou rannou sv. omšou,
od 10.30 hod. do poludňajšej
sv. omše a v Po, Ut a Št  od
15.00 do večernej sv. omše a v
Pi od 15.00 do 17.00 hod.
V Zempl. Hradišti spovedáme vo
štvrtok od 17.00 hod; vo Vojči-
ciach v stredu od 16.00 hod.

2. V piatok, na sviatok sv. Blažeja,
bude vo Vojčiciach a Zemplínskom
Hradišti pri svätých omšiach
požehnanie sviec.

3. Farská charita v súčasnosti roz-
bieha ďalší projekt - Agentúru
domácej ošetrovateľskej sta-
rostlivosti. Je to neštátne zdra-
votnícke zariadenie, prostredníc-
tvom ktorého kvalifikované zdra-
votné sestry v spolupráci s
obvodným lekárom klienta budú
poskytovať ošetrovateľskú staros-
tlivosť o klienta v jeho domácom
prostredí (podanie injekcie, infú-
zie, preväzy, ošetrenie dekubitov,
zmeranie krvného tlaku a iné).
Všetky úkony vykonávané agentú-
rou budú pre klientov bezplatné,
resp. budú preplácané cez zdra-
votné poisťovne.
Bližšie informácie: p. Artimová, M.
R. Štefánika 253, Trebišov, t.č.:
6725426.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


