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Nedeľa, 18. februára 2001
7. nedeľa v cezročnom období

Číslo 8 IV. ročník

U

Resp.: Milostivý a milosrdný je Pán.

L

EŽIŠ VYŽADUJE LÁSKU aj k ne-
priateľom. Ježiš vyžaduje, aby
sme sa vzdali akéhokoľvek ego-

izmu, ktorý sa vyjadruje v nenávisti
a pomstychtivosti. Vyžaduje lásku,
ktorá sa môže modliť aj za prenasle-
dovateľov. Ak ťa niekto udrie po pra-
vom líci, nastav mu aj ľavé. Môžeš
mi pôsobiť zla, koľko chceš, ale ne-
môžeš ma donútiť, aby som zdivel
ako ty, zošalel ako ty, stal sa suro-
vým ako ty. Nedonútiš ma, aby som
konal zlo, vyhovárajúc sa, že ho iný
robí mne.

Aby sme doslovne nasledovali Je-
žišov príkaz, na to treba chladnokrv-
nosť, ovládanie nervov a všetkých
nižších pudov. Je to trpký príkaz.
Ale Ježiš nikdy nepovedal, že ho

„Akou mierou budete
merať vy, takou sa
nameria aj vám.“
(Lk 6, 38)

možno ľahko splniť, nikdy netvrdil,
že ho možno zachovať bez odrieka-
nia, bez vnútorných, ťažkých a ne-
ustálych bojov. Jedine Kristov príkaz
môže rozriešiť problém násilia, je-
dine on nepridáva zlo ku zlu, neroz-
množuje zlo. Odpovedať na údery
údermi, na zločiny zločinmi značí
prijať princíp zločinca. Odpovedať
rozhnevanému surovcovi rozumnými
slovami je márna námaha. Ale odpo-
vedať prostým gestom prijímania,
nastaviť prsia tomu, kto ťa udrel po
ramene, je činom nadovšetko hero-
ickým, čo sa aj zdá zbabelým, je či-
nom tak neobyčajným, že zúrivca
premáha neznesiteľnou vznešenos-
ťou božstva.

Len kto premohol sám seba, môže
premôcť nepriateľov. Len ten, kto
premenil svoju dušu, môže premeniť
dušu bratov a spôsobiť, že sa svet
stane menej boľavým pre všetkých.

– jg –

L Á S K A
K NEPRIATE¼OM

MATKA DETÍ - ZEME
Lurdy - krajina plná poézie
 i horských pyrenejských hmiel,
kde ľud od pradávna Tebe žije
a kľaká pre jaskyňou Massabielle.

OLO TO 11. FEBRUÁRA 1858.
Štrnásťročné chudobné dievča
z pyrenejského údolia, chorľavá

Bernadeta Soubirousová, sa stala vy-
volenou, ktorej sa zjavila Panna Má-
ria v nevľúdnej jaskyni Massabielle.

„Keď Bernadeta zbadala po prvý-
krát toto mimoriadne zjavenie, mi-
movoľne vytiahla ruženec a začala
sa modliť, lebo všetky
lurdské ženy a dievčatá
stále nosia pri sebe ru-
ženec. Je to verný nás-
troj ich zbožnosti. Mod-
litba s pátričkami je pre
nich nebeskou ručnou
prácou, ktorou zhotovujú
svoje tkanivo, aby ním raz
mohlo Veľké Zľutovanie
zastrieť časť ich viny.“
(F. Werfel: Pieseň o Ber-
nadete).

Bernadeta mala v krát-
kej dobe ešte 17 zjavení,
počas ktorých sa vždy
zbožne modlievala a prí-
tomných vyzývala na pria-
nie Panej k pokániu.
Keď raz išla kľačiačky k jaskyni a s
dojatím opakovala:„Pokánie, poká-
nie!“, bozkávala zem a na určenom
mieste hrabala studničku, z ktorej

začala vyvierať voda. 25. marca na
sviatok Zvestovania k nej Pani pre-
hovorila a povedala, ako sa volá. „Ja
som Nepoškvrnené Počatie.“ Takto
sama Panna Mária potvrdila dogmu,
ktorú Svätý otec Pius IX. Vyhlásil 8.
decembra 1854.

Bernadeta 7. júna 1866 vstúpila
do kláštora v Nevers. Ako rehoľná

sestra trpela na astmu
a kostnú tuberkulózu a
modlila sa za hriešni-
kov. Tak plnila posolstvo,
ktoré Panna Mária adre-
sovala cez ňu celému
svetu. Zomrela 35-ročná
v roku 1879.

Lurdy sa stali mes-
tom modlitby a zemou
zázrakov. Prúdia tu zás-
tupy veriacich i neveria-
cich a prosia o pomoc
Preblahoslavenú Pannu,
aby si vyprosili milosť
opravdivého pokánia.

Lurdy - to je miesto
nespočetných mimoriad-
nych uzdravení, ale aj

pozoruhodných obrátení.
11. február sa stal dňom spo-

mienky na Pannu Máriu Lurdskú,
ale aj Svetovým dňom chorých.

„Srdce si ponúkla svetu za jeho spásu a záchranu zeme, za to, že
oko Tvoje bdie tu, Ti, Matka, ďakujeme!“

Nepoškvrnená -
Hviezda morská zlatá,
tisícmi ľudí velebená -
Madonna Imaculata. (E. Fabková)



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Ščerbej J. Hudáček P. Lörinc M. Švagrovská H. Andrejová

2. R. Kolodiová D. Gajdošová P. Urban J. Kucharčík J.Juhaščíková

p. M. Čierna deti A. Potocká M. Borová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
19. 2.

6.45
r. Náš Pán kraľuje, oslavujme ho. 11.30

17.00

Ut
20. 2.

r. Pánovi zver svoje cesty, on sa už
postará.

6.45
11.30
17.00

St
21. 2.

Sv. Petra Damianiho, bs. uč. 6.45

r. Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú
tvoj zákon, Pane.

11.30
17.00

Št
22. 2.

Katedra sv. Petra, ap. 6.45

r. Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
11.30
18.00

Pi
23. 2.

Sv. Polykarpa, bs. mč. 6.45

r. Priveď ma, Pane, na chodník svojich
príkazov.

11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
24. 2.

r. Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti
voči všetkým bohabojným.

6.40
18.00

Ne
25. 2. 8. nedeľa v cezročnom období

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery + zač. adorácie

18.00 záver adorácie

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 9.00

Z.Hradište 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu, 25. 2., budú o 14.00 hod. vešpery.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 25. 2. 2001

Nemocnica chrípková karanténa Ústav Ut, Št, So o 11.00

SV. PETER DAMIANI, BISKUP A
UČITEĽ CIRKVI (1007 – 1072)

1. Vo štvrtok, 22. 2., sa uskutočnia
Kňazské rekolekcie dekanátu.

2. V nedeľu, 25. 2., vo Vojčiciach po
sv. omši začne Fašiangová ado-
rácia. Záver adorácie bude o
14.00 hod.

NARODIL SA v Ra-
vene roku 1007.
Jeho život bol veľ-
mi pohnutý a možno ho charakte-
rizovať troma slovami: sirota, bene-
diktín, kardinál. Rodičia mu čoskoro
umreli. Ujal sa ho brat, ktorý dal
Petra študovať. Z vďačnosti a lásky
k bratovi pridal k svojmu menu i
jeho: Damiani.

Možno skúsenosti z detstva spô-
sobili, že Peter mal po celý život
veľké porozumenie pre chudobných a
opustených. Roku 1035 vstúpil do
prísneho benediktínskeho kláštora
vo Fonta Avellana a neskôr sa tam
stal predstaveným. Obnovil kláštor-
ný život v Taliansku. Pre kláštory
napísal niekoľko príručiek o mníš-
skom a pustovníckom živote. Na
srdci mu však ležalo aj dobro celej
Cirkvi. Jeho najvýznamnejšie traktá-
ty Gratissimus a Gomorrhianus sú
namierené proti svätokupectvu a
proti mravným  neporiadkom medzi
duchovenstvom. Z jeho literárneho
diela sa tiež zachovalo 170 listov,
niekoľko príručiek mníšskeho života,
53 kázní, 7 životopisov svätých, asi
240 básní, epigrafy, modlitby a i.

Roku 1057 bol vymenovaný za
biskupa a kardinála v Ostii pri Ríme.
Bojuje za reformu Cirkvi a vyznačuje
sa prísnym životom, veľkou horlivos-
ťou za práva Cirkvi a úspešným ká-
zaním pokánia.

Popri úspechoch zažil Peter via-
ceré trpké sklamania. Zomrel v noci
z 22. Na 23. februára 1072 v be-
nediktínskom kláštore v meste Faen-
ze v Taliansku. V tamojšom kostole
ho i pochovali.

Petra Damianiho začali hneď po
smrti uctievať ako svätca. Pápež Lev
XII.  ho vyhlásil roku 1828  za cirkev-
ného učiteľa.             – rm –

MYŠLIENKY

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu, 10. 2., sviatosť
krstu prijal Adrián Kačmár.
Vítame ho v našom spoločen-

stve. Nech je rodičom na radosť a
svetu na osoh.

Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
 popoludní Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30

Krstná náuka   piatok o 16.00

Sobášna náuka sobota o 9.00

Odplácať dobré zlým je diabolské.
Zlé zlým zvieracie.
Dobré dobrým odplácať, to je ľudské.
Zlé dobrým, len to je božské a hodné
dietok takého Otca, akého máme na
nebesiach.

Boh určite viac nenávidí hriech
ako my, a predsa dáva pršať, i slnku
svietiť na spravodlivých i nespravo-
dlivých. Ak sa mu chceme podobať,
musíme aj my mať pohotový úsmev i
dážď pozornosti, dobré slovo i služ-
bu pre všetkých.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


