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Nedeľa, 4. februára 2001
5. nedeľa v cezročnom období

Číslo 6 IV. ročník

U

Resp.: Budem ti hrať pred tvárou anjelov.

L

Boh povoláva človeka k spoluprá-
ci, aby sa cez neho uskutočňoval
Boží plán. Aby sa tak mohlo stať, je
potrebné najprv nájsť v srdci človeka
pokoru. Je potrebné, aby si bol člo-
vek vedomý, že urobiť z neho niečo
môže jedine Božia milosť, ktorá sta-
via na pokore človeka, nie na ľud-
skej sile či prehnanom sebavedomí.
Veľkosťou človeka nie je len v ta-
kýchto chvíľach byť pokorným, ale

vedieť byť pokorným
ustavične. V pokorných
ľuďoch má Boh zaľúbe-
nie.

Preplnená Petrova
sieť hovorí jasne, že
podriadiť sa Božiemu
slovu v úplnej dôvere
nemôže byť bezúspeš-
né. Všetci sme pozvaní
získavať Božiu milosť
cez malosť, pokoru
v srdci. Preto môžeme
dnes spoločne so svä-
tým Pavlom vysloviť to,
čo hovorí v liste Korin-
ťanom: „Len z milosti

Božej som tým, čím som, a prosím,
aby Božia milosť nebola vo mne
márna.“ – jg –

ETER, AKO SKÚSENÝ RYBÁR,
videl, že po celonočnom namá-
haní je zbytočné v rybolove

pokračovať. Keď Ježiš povedal: „Spus-
tite siete na lov!“ prijal jeho radu.
Keď potom vidí úlovok, ktorý napĺňa
ich siete, s hrôzou po-
zerá na Ježiša a hovorí:
„Pane, odíď odo mňa,
lebo som človek hrieš-
ny.“ Prenikla ho hrôza
nad množstvom rýb, ale
i nad veľkosťou Kristo-
vej moci. Uvedomuje si,
že má do činenia pria-
mo s Bohom. Ale Ježiš
povie: „Neboj sa, odte-
raz budeš loviť už ľudí.“
Ježiš ho ďalej pozýva,
upokojuje, dáva mu na
vedomie, že jeho povo-
lanie nebude stáť na
jeho hriešnosti, ale
práve na malosti, ktorú v tej chvíli
prežíva, aby sa v ňom mohla zre-
teľne prejaviť Božia milosť.

POÈÚVAJME,
ÈO RADÍ PÁN!

roční, večne zvedaví… Nedajú mi ani
chvíľu pokoj, či niečo robia alebo
nie.

Dnes večer ti neponúkam nič
zvláštne, Pane. Mám iba svoje opo-
trebované nervy, zlú náladu a za-
chrípnutý hlas. Skľúčenosť, ktorá sa
ma čoskoro zmocní a ktorú si viac-
menej nechcem pripustiť, mávam
veľmi často. Už zajtra musím byť
pripravený – a pokojne, bez kriku
musím vedieť povedať: „Deti, ticho,
prosím…“

Ako každé ráno, už dvadsať rokov.
Zajtra… Ach, ako rád by som mal
zasa trochu zo svojho bývalého nad-
šenia, trochu naivnej hrdosti svojich
prvých rokov. Pane, rád by som dal
deťom každé ráno iný hlas, sviežu
tvár, neúnavnú pozornosť. Rád by
som ich chápal také, aké sú, ako
keď som ja bol v ich veku. Rád by
som pre ne pracoval bez očakávania
nejakej odmeny.

Ony tu nie sú preto, aby ma obla-
žovali. A ja na to stále zabúdam,
musím na to omnoho viac myslieť,
je to dôležité.

Ale nie dnes večer, Pane.
Dnes večer musím spať.
Kvôli nim.

L. Jerphagnon (prel. – pad. –)

Bože, daruj mi vnútorný
pokoj, aby som vedel prijať

veci, ktoré nemôžem zmeniť,
daj mi odvahu, aby som
zmenil veci, ktoré môžem

zmeniť,
daj mi múdrosť, aby som
rozoznal to prvé od toho

druhého.
(Christoph Oetinger)

ANE, JE HODINA MOJEJ mod-
litby. Dnes večer ju budem
odriekať vo svojej pracovni pri

lampe, hneď ako opravím posledný
zošit. Zajtra musím totiž opäť začať
znovu.

Už zasa vidím pred sebou svoju
triedu, tých tridsať malých hláv,
ktorým mám hovoriť o veciach, čo
uznávam, nie sú práve priveľmi ve-
selé a zaujímavé. Vidím pred sebou
Katarínu, moju čiernu ovcu, ktorá si
ešte toľko ráz zabudne napísať
úlohu a ktorú by som najradšej ne-
jako prísne potrestal.

A Pavol? V priebehu celej hodiny
vykrikuje, jednostaj ma hnevá, ur-
čite ho pošlem za dvere. Alebo Peter,
ktorý má dlhé vedenie, ak vôbec
niečo pochopí, veď nikdy ničomu
nerozumie. Otvára ústa iba vtedy,
keď žuje žuvačku.

Dokonca aj tí „dobrí“ ma dnes
večer unavujú. Idú mi na nervy
všetci tí nepokojní, nedbanliví, ná-

MODLITBA
UNAVENÉHO UÈITE¼A



Sväté omše – kaplnky

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. R. Kolodiová M. Princíková K. Kassayová J. Kucharčík R. Jurko

2. M. Čierna A. Zapotoková P. Lörinc M. Švagrovská M. Prosbová

p. M. Ščerbej D. Kassay M. Andraš

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
5. 2.

Sv. Agáty, pn. mč. 6.45

r. Zo svojich diel nech sa teší Pán.
11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Ut
6. 2.

Sv. Pavla Mikiho a spol., mč. 6.45

r. Pane, náš Vládca, aké vznešené je
tvoje meno po celej  zemi.

11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

St
7. 2.

r. Duša moja, veleb Pána; on je
nesmierne veľký.

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

17.00 + príprava birmovanci

Št
8. 2.

Sv. Hieronyma Emilianiho 6.45

r. Blažení suú všetci, čo sa boja Pána.
11.30 +začiatok adorácie

18.00 záver adorácie

Pi
9. 2. r. Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu.

6.45
11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
10. 2.

Sv. Školastiky, pn. 6.40 9.00 príprava birmovanci

r. Pane, stal si sa nám útošišťom z
pokolenia na pokolenie. 18.00

Ne
11. 2. 6. 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, 11. 2., budú o 14.00 hod. vešpery.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 11. 2. 2001

Nemocnica chrípková karanténa Ústav Po - So o 11.00

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

SV. ŠKOLASTIKA, REHOĽNÍČKA
(480 – 547)

11. 2. 2001 je Svetovým dňom cho-
rých - výročie zjavenia v Lurdoch.

SV. ŠKOLASTIKA a sv.
Benedikt boli brat a
sestra, podľa tradície bo-
li dvojčatami. Narodila

sa v Mursii v strednom Taliansku.
Veľmi skoro strácajú matku. Napriek
veľkému majetku opúšťajú svet a
obaja sa uťahujú do samoty.

Školastika sa už ako dieťa zasvä-
tila Pánovi. Pravdepodobne najprv žila
v kláštore v Subiaco, neskôr pri
Montecassino. Školastika sa stala
matkou mnohých panien. Ľudia dá-
vali svoje dcéry čnostnej matke
Školastike na výchovu.

Raz za rok sa súrodenci stretávali
v domčeku v polovici cesty medzi ich
kláštormi. Posledné Školastikino stret-
nutie s Benediktom sa uskutočnilo
krátko pred jej smrťou. Podrobnejšie
o ňom hovorí pápež Gregor Veľký vo
svojich Dialógoch.

Školastika cítila, že je na konci
životnej púte. Preto predlžovala náv-
števu, až sa zvečerilo. Benedikt chcel
odísť. Sestra ho prosila, aby ešte
zostal. Oponoval poriadkom svojho
kláštora. Školastika sklonila hlavu a
vrúcnou modlitbou prosila o Boží zá-
sah. Bola vyslyšaná. Hviezdami žiaria-
ce nebo sa odrazu zatiahlo. Prietrž
mračien zabránila Benediktovmu od-
chodu. Súrodenci pokračovali v du-
chovnom rozhovore po celú noc.
Ráno sa rozišli.

Po troch dňoch videl brat Bene-
dikt dušu svojej sestry ako bielu
holubicu vznášať sa k nebu. Až po-
tom dostal správu o jej smrti.  Uložili
ju v hrobe, ktorý mal Benedikt pri-
pravený pre seba. Neskôr ho pocho-
vali vedľa sestry. Nad ich hrobmi je
hlavný oltár montecassinskej baziliky.

Svätá Školastika sa uctieva ako
orodovníčka za užitočný dážď a ako
ochrankyňa pred bleskom.     – rm –

OZNAM

Na modlitbu nad obetnými darmi
(po odpovedi: Nech Pán prijme obe-
tu...) sa postavíme. Stojíme cez
prefáciu, chválospev aj cez úvodné
slová eucharistickej modlitby.

Na znamenie miništranta, pred
premenením si kľakneme.

Vstaneme až po zvolaní po pre-
menení a stojíme až kým nedospie-
vame alebo nedorecitujeme tretíkrát
Baránok Boží, kedy spolu s kňazom
kľakneme.

Po znamení miništranta, tí, ktorí
pristupujú ku sv. prijímaniu, vy-
stúpia z lavíc a zaradia sa na sv.
prijímanie. Ostatní si sadnú. Po
poďakovaní po sv. prijímaní, na výz-
vu kňaza: „modlime sa“, sa posta-
víme a stojíme až do jeho odchodu
od oltára.

ZZZZZOOOOO     ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V nedeľu, 28. 1., sviatosť
krstu prijali Barbora Vyhna-
lová a Kristína Jenigarová.

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

ZMENY POSTOJOV PRI

SLÁVENÍ SV. OMŠE

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA


