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Nedeľa, 11. marca 2001
2. pôstna nedeľa

Číslo 11 IV. ročník

U

Resp.: Pán je moje svetlo a moja spása.

LAS Z OBLAKU dosvedčuje, že Ježiš je
„Syn“, „vyvolený“, jediný, ktorého máme
počúvať.

Boh často dáva výzvu, Boh často povo-
láva, naznačí aj smer a ukáže, čo treba v živote
prijať. Najprv človeka pozve a ak človek odpovie,
potom spoznáva Božiu milosť, Božie prianie i ob-
darenie. Ale nám ľuďom sa ťažko odpovedá na
Boží hlas, na Božie podnety, lebo nevieme počú-
vať. Len keď si vytvoríme dostatočné ticho,
najmä v čase modlitby, len tak budeme môcť
zreteľne začuť, čo Boh od nás chce.

Ku každému rozhovoru patrí čas hovoriť a čas
počúvať, a patrí to aj k rozhovoru s Bohom. Keď
sa veľa dozvieš, môžeš aj veľa urobiť. Koľkokrát
si aj veriaci človek povie: „To bola náhoda, čo sa dnes stalo.“ Prečo hovorí-
me, že to bola náhoda? Všetko, čo máme možnosť prežiť, dáva Boh, ale len
človek, ktorý vie dobre počúvať Boží hlas, je schopný vnímať Božie konanie.

V dňoch plných slnka, pohody a Božej oslavy sme nadšení a chceli by
sme, aby sa nikdy neskončili. Ak nás však zahalí oblak a zostaneme v tme,
zmocní sa nás strach. Podľa Otcovho želania práve vtedy máme počúvať jeho
Syna, lebo v takýchto chvíľach je pre nás najbližšie. Pravda, ak aj my zosta-
neme pri ňom.

Ježiš išiel na horu modliť sa a tam sa premenil. Nech aj nás naša osobná
modlitba premieňa, aby táto premena oslávila Boha a aby sa dobre pri nás
cítili naši bratia a sestry.      – jg –

Pre nás môže byť príkladom najväčší
zo starozákonných prorokov Mojžiš, ktorý
„bol veľmi tichý muž, (tichší) ako všetci
ostatní ľudia na svete“ (Nu 12, 3).

Aj žalmista nás poučuje: „Tichí však
zdedia zem a budú žiť v šťastí a pokoji“
(Ž 37, 11).

Naopak, tí čo škrípu zubami, teda sú
hluční, ktorí chcú zavraždiť tých, čo
kráčajú po správnej ceste, zahynú
vlastným mečom.

Miernosť v Novom zákone je vnú-
torný postoj, ktorý sa prejavuje vo von-
kajšom konaní ako tichosť (dobrota).
Kristova pokora a miernosť sa stala
zdrojom Pavlovej vlastnej obhajoby pred
Korinťanmi. Pokladal tichosť za vlast-
nosť nevyhnutnú pri napomáhaní po-
mýlenému bratovi, pretože napomáha
tomu, aby sa ľudia medzi sebou
navzájom dobre znášali. Podobne Peter
pripomínal, že sa má pohanom, ktorí
kladú otázky alebo vyvolávajú spory,
odpovedať s tichosťou. Najvyšší príklad
tichosti možno vidieť v Ježišovom
charaktere. Prejavila sa vo chvíli, keď
bez slova odvety alebo ospravedlnenia
stál pred tými, ktorí ho neprávom
obviňovali.

V tejto pôstnej dobe by sme si mali
viac ako inokedy uvedomiť, že podlie-
hame vplyvom doby, že si často neuve-
domujeme svoju hlučnosť, svoje sklony
uplatňovať moc násilne. Práve teraz by
sme mali dôkladne uplatniť evanjeliovú
metódu uplatňovania moci, a tou je
ticho, pokora, miernosť, lebo len tak
môžeme ako kresťania osláviť vykupi-
teľský čin Ježiša Krista.

– bl –

NEŠNÚ DOBU charakterizuje
hlučnosť, agresivita, násilie,
nezdravá túžba po moci. Ježiš
učil, že vládnuť na zemi budú

tichí, mierni, nenásilní. Je to paradox,
lebo na prvý pohľad je jasné, že svet
dobýjajú násilníci, ktorý často svetu
vládnu a nie mierni, tichí.

Mnohí označujú kresťanstvo za opo-
vrhnutiahodné, lebo hlása uplakaný
humanizmus, či uslzený pacifizmus.
Navyše v dnešnej dobe je miernosť, ti-
chosť považovaná len za cnosť slabo-
chov.

Pod vplyvom filmov, v ktorých sa
často presadzuje hrubá sila, je u väč-
šiny mladých ľudí táto deformovaná
predstava moci úplnou samozrejmosťou.
Aj keď tento podivný názor v moder-
nom svete prevláda a bujnie, ide o čisto
mytologické prevrátenie hodnôt, ktoré
nemá žiadny oporný bod v našej skú-
senosti a patrí do oblasti patológie.

Musíme si však uvedomiť, že moc
spočíva v plodnosti a tvorení, nie v ni-
čení. Stotožňovať mocného človeka so
zabijakom, vrahom, ničiteľom je po
bližšom preskúmaní zvrátenosť, ktorá
s ničím nekorešponduje. Znamením
a dôkazom sily je tvorenie.

Spočíva moc a sila v hromadení
mŕtvol? Môžeme pôvodcov týchto ma-
sakrov označiť za silných a mocných
ľudí? Dve svetové vojny v minulom
storočí majú hroznú bilanciu – 50
miliónov mŕtvych. Dejiny a izraelskí
proroci nás učia, že všetci, ktorí vládli
násilne, hoci vytvorili veľké ríše, ako
Egypt, Asýria, Babylon, nemali dlhé
trvanie.

„Blahoslavení tichí, lebo oni budú
dedičmi zeme“ (Mt 5,5).

MIERNOST¡ A MOC

»TOTO JE MÔJ VYVOLENÝ SYN,

POÈÚVAJTE HO!«



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Čierna P. Sovák A. Potocká M. Žiaranová A. Oravcová

2. M. Ščerbej B. Šimková D. Kassay B. Dinisová M. Andraš

p. K. Balintová deti K. Kassayová M. Prosbová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
12. 3.

r. Pane, nezaobchádzaj s nami podľa
našich hriechov.

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

17.00 + príprava birmovanci

Ut
13. 3. r. Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

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

17.00 + príprava birmovanci

St
14. 3.

r. Zachráň ma, Pane, vo svojom
milosrdenstve.

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

17.00 + príprava birmovanci

Št
15. 3.

r. Blažený človek, čo v Pána skladá
dôveru.

6.45
11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
16. 3. r. Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil.

6.45
11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
17. 3.

Sv. Patrika, bs. 6.40 9.00 príprava birmovanci

r. Milostivý a milosrdný je Pán. 18.00

Ne
18. 3. 3. pôstna nedeľa

7.30
9.00

10.30
14.00 krížová cesta

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

Krížové cesty vo Vojčiciach budú v piatok, 16. 3., o 17.30 a  v nedeľu,
18. 3., o 14.00 hod.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 18. 3. 2001

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

1. V pondelok, 12. 3., dopoludnia
od 8.30 hod. sa uskutoční brigáda
v kaplnke v nemocnici. Každá
pomocná ruka je vítaná, hlavne
mladšia.

2. Stretnutie kresťanských dôchod-
cov bude dňa 14. 3. 2001 (streda)
o 16.00 hod. v MsKS. Pozývame aj
nečlenov.

3. V nedeľu, 18. 3., o 15.00 bude
v MsKS v Trebišove predstavenie
divadelnej hry „Ruka smrti“, hra z
pohľadu mladého človeka, ktorú
nacvičili mladí zo Sečoviec. Všetci
ste srdečne pozvaní.

4. Prvé sv. prijímanie v našej
farnosti bude:
v 5. veľkonočnú nedeľu, 13.5.2001

– ZŠ Sever a ZŠ Gorkého;
v 6. veľkonočnú nedeľu, 20.5.2001

– ZŠ Štefánikova;
v 7. veľkonočnú nedeľu, 27.5.2001

– ZŠ Komenského I. a II.
5. Číslo bankového účtu pre príspev-

ky na výstavbu pódia v kostole je:
VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

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

OCHÁDZAL Z JEDNODUCHEJ
početnej rodiny. Narodil sa
26. 12. 1751 v Tasoviciach pri

Znojme na južnej Morave. Otec
skoro umrel, preto nemohol ísť štu-
dovať. Najprv bol pekárskym učňom
v Znojme a potom tovarišom. Ako
pekár nastúpil najprv k premon-
štrantom na južnej Morave, ktorí mu
v rokoch 1772 – 1777 umožnili gym-
naziálne štúdiá. V rokoch 1780 –
1784 študuje vo Viedni katechetiku,
filozofiu a teológiu. Roku 1784 vstu-
puje v Ríme do nedávno založenej
rehole redemptoristov, kde bol v ro-
ku 1785 aj vysvätený za kňaza.
Neskôr ako kňaz-misionár, hovorie-
val: „Viac treba hovoriť s Bohom
o hriešnikovi ako hriešnikovi o Bohu!“
Pravdu tohto výroku potvrdzuje jeho
život, plný apoštolských úspechov.
Poslaný je do Poľska. Roku 1787
založil redemptoristický kláštor vo
Varšave, kde pôsobil v duchovnej
a charitatívnej službe 21 rokov.
Založil aj teologické učilište na vý-
chovu rehoľného dorastu. Mnohí ho
nazývali apoštolom Varšavy.

Roku 1808 ho vyženú na rozkaz
Napoleona z Poľska. Odchádza do
Viedne, stáva sa „apoštolom Viedne“
a „otcom chudobných“. Klement pri-
vádzal ku konverzii mnohých Vidien-
čanov. Boril sa o každú dušu. Poznal
však tajomstvo: „Nie s dušou o Bohu,
ale s Bohom o duši!“ A všetko skrze
Máriu. Umiera so slovami: „Všetko
ku cti môjho Boha!“ 15. 3. 1820. Pápež
Lev XIII. vyhlásil Klementa M. Hof-
bauera roku 1888 za blahoslaveného
a pápež sv. Pius X. roku 1909 za
svätého.

Uctieva sa ako patrón Viedne
a patrón pekárov.         – rm –

15. MAREC – SV. KLEMENT
MÁRIA HOFBAUER, REHOĽNÍK A
ĽUDOVÝ MISIONÁR (1751–1820)

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
Sviatosť krstu prijali: v nede-
ľu, 25. 2., Natália Takáčová
a v nedeľu, 3. 3., Erik Ferenc.

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

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


