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Nedeľa 15. júla 2001
15. nedeľa v cezročnom období

U

Resp.: Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.

slúži len dovtedy, pokiaľ z toho
niečo má, či už dobré meno alebo
iné výhody. Nezištná služba je vždy
príležitosťou získať Božiu odmenu.
Láska k blížnemu je stále Božie da-
rovanie sa. Človek, ktorý žije s Bo-
hom, má na to najväčšie predpokla-
dy. Ak nemilujeme Boha, len ťažko
budeme vedieť milovať človeka.

Nech nás hlb-
šie prežívanie
Pánovej prítom-
nosti aj pri
slávení Eu-
charistie ve-
die k hlbšie-
mu vzťahu
k človeku.
Vtedy nám
budú môcť
naši blízki
uveriť, že
viera pre
nás zna-
mená ži-
vot.   – jg –

ÁKONNÍK SI PO JEŽIŠOVEJ
výzve má možnosť uvedomiť,
ktoré je hlavné Božie priká-
zanie: Milovať budeš Pána,

svojho Boha, z celého svojho srdca, z
celej svojej duše, zo všetkých svojich
síl, a svojho blížneho ako seba samého.

Ľudský rozum je schopný mnoho
vecí pochopiť, aj hlavné Božie priká-
zanie poznať, ale len ľudské srdce a
dobrá vôľa môžu ho aj žiť. Samaritán
nepozeral na to, kto je zranený, ale
vedel, že je to človek v núdzi. Ak
chceme žiť hlavné prikázanie lásky,
nemôžeme pozerať najprv na spolo-
čenské postavenie človeka, ale vní-
mať to, že je to človek. Nemôžeme
sa rozhodovať pre službu len na zá-
klade toho, či je niekto veriaci alebo
neveriaci, či je v tej či onej strane.
Najhlavnejší dôvod, pre ktorý sme
povolaní vždy poslúžiť, keď vidíme
potrebu slúžiť, je služba človeku ako
Božiemu stvoreniu. Človek, ktorý
slúži nezištne, slúži nezištne až do
krajnosti. Človek, ktorý slúži zištne,

 (LK 10, 29)
SI SME NIČ NEPOCHOPILI.
Veď prečo aj. O začiatku ve-
kov sme nikdy neboli spo-
kojní s tým, čo máme. Už

v starovekých ríšach sme viedli boje
o to, čo má ten druhý. Je to nepo-
chopiteľné. Človek bojuje s člove-
kom. Na svete sme predsa na to,
aby sme si navzájom pomáhali a dá-
vali. A nie brali. Prečo na to zabú-
dame? Asi chceme zabúdať. Je to
ako z jednej divadelnej hry: „Netrpia
ľudia, netrpia pre nič, len pre ľudí.
Človek len pre vlastné šťastie člo-
veka nevidí.“

Pre šťastie? Nemyslím, že mať
veľa peňazí, nové auto, dom, mo-
derný počítač, bazén a mnoho ďal-
ších materiálnych vecí prinesie člo-
veku šťastie. Ale väčšina ľudí aj keď
to všetko má, nikdy nebude šťastná.
Pretože ľudia chcú stále viac a viac.
Mnoho slávnych ľudí si navzájom
závidí aj vlastnú slávu, fanúšikov,
peniaze. Ani to im nestačí. Dokonca

už malé dieťa chce tú hračku, ktorú
má jeho kamarát.

Zastav sa, človeče, a postoj chví-
ľu. Okús, čo je to pravé šťastie. Po-
rozprávaj sa s priateľom, daruj mu
úsmev bez toho, aby si od neho nie-
čo čakal. Pochop, že priateľstvo,
lásku, zdravie ti statky nikdy nena-
hradia. Skús si predstaviť život bez
vojen, katastrof, bez násilia, chorôb
a drog. Nebolo by to úžasné? Bolo.
Tak sa uspokoj s tým, čo máš.
Prestaň závidieť iným. Nič na svete
sa nezmení, ak sa nezmeníš najprv
ty sám. Ako jednotlivec. Neboj sa, že
ťa odsúdia, že nezapadneš do spo-
ločnosti. Veď človeka ničí práve tlak
z vonku a doba, v ktorej žije. Keby
sa zastavilo aspoň zopár ľudí, už to
bude pokrok. Nie pokrok vo vede,
technike, ale v ľudskom charaktere.
Vravím ti, skús to. Boh naozaj vie,
prečo stvoril slnce, mesiac i hviezdy
mimo ľudského dosahu.

Tina R.

Boh stvoril človeka a daroval mu
to najväčšie a najkrajšie, čo
mohol. Zem. „Staraj sa o ňu,

napĺňaj ju a podmaňuj si ju,“ ale
nikdy nepovedal: „Je len tvoja,

rob s ňou, čo chceš…“



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. K. Balintová M. Ruttkayová M. Sakáčová B. Dinisová A. Andrej

2. J. Galgan P. Urban J. Karniš M. Švagrovská R. Jurko

p. Ľ. Bajus T. Ruttkayová P. Lörinc J. Bálint

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
16. 7.

Prebl. Panny Márie Karmelskej 6.45

r. Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý
stvoril nebo i zem.

11.30
18.00

Ut
17. 7.

Sv.Andreja-Svorada a Benedikta,ps. 6.45

r. Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám
oživne.

11.30
18.00

St
18. 7.

6.45
r. Milostivý a milosrdný je Pán. 11.30

18.00

Št
19. 7.

6.45
r. Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 11.30

18.00

Pi
20. 7.

r. Vezmem kalich spásy a budem
vzývať meno Pánovo.

6.45
11.30
18.00

So
21. 7.

Sv. Vavrinca z Brindisi, kň. uč. 6.40
r. Lebo jeho milosrdenstvo je večné. 18.00

Ne
22. 7. 16. 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 19.00 8.00

Z.Hradište 19.00 10.30

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 22. 7. 2001

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

1. Prázdninové duchovné aktivity:
– Gaboltov
– Vysoká n.Uhom - Púť radosti.
Program je uvedený na plagátoch.

2. Prosíme darcov o príspevok na re-
konštrukciu pódia v kostole. Číslo
bankového účtu pre tieto príspev-
ky je:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu 8. 7. sviatosť krstu
prijali Nikolas Jozef Vernus
a Alexandra Hepková. Vítame

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

20. JÚL – SV. MÁRIA MAGDALÉNA
POSTELOVÁ (1756 - 1846)

ARODILA SA v Barfleur v se-
vernom Francúzsku. V ten istý
deň ju pokrstili menom Júlia

Františka Katarína. Bola najstaršia
zo 7 detí. Vo svojom detstve bola
dievčatkom bystrým, živým, ale šľa-
chetným, štedrým už od útleho veku.
Už 9-ročná zložila sľub čistoty a úpl-
ného zasvätenia spáse blížnych a tiež
pristúpila k prvému sv. prijímaniu.
Od toho času až do konca svojich dní
nikdy nevynechala každodenné sv.
prijímanie.

Študovala v kláštore vo Valognes,
no nezostala v ňom. Založila školu
pre dievčatá, ktorej cieľom bolo vy-
chovávať kresťanské ženy a matky.
Ale do toho vpadla revolúcia a Júli-
ino dielo bolo podrobené tvrdej skúš-
ke. Jej nábožné účinkovanie a služby
vyniesli jej pomenovanie: panna-kňaz.
Ona naozaj nosievala sv. prijímanie
umierajúcim, organizovala sv. omše
o polnoci pre kňazov, ukrývala vo
svojom dome kňazov na úteku apod.

R. 1798 sa stala členkou tretieho
rádu sv. Františka. R. 1804 navždy
opustila svoje rodisko a v meste
Cherbourg otvorila s dvoma družkami
školu pre viac ako 30 dievčat.

R. 1807 zložila slávnostné sľuby a
prijala meno Mária Magdaléna. Svo-
jím rehoľníčkam dala meno Chudob-
né dcéry Milosrdenstva. Ich posla-
ním bolo zdarma vyučovať deti. Od
roku 1838 začal kongregácia rozkvitať.

Mária Magdaléna dosiahla vysoký
vek. Zomrela 16. júla 1846. Za svätú
ju vyhlásili 24. 5. 1925. Mária do
svojej smrti opravila viac ako 37 kláš-
torov a kostolov a založila a postavila
ďalšie. Dejiny poznajú iba málo žien
takej duševnej sily a húževnatosti,
ako bola Mária Magdaléna Postelová.
Jej kongregácia sa teraz menuje
Sestry kresťanských škôl.       – rm –

ZAMYSLENIE
ATECHETICKÉ PRÍRUČKY od-
porúčajú využiť k ohlasovaniu
evanjelia všetko, čo pomôže jeho

ozrejmeniu. Dnešní apoštoli teda k po-
slucháčom prichádzajú „ovešaní“ vi-
deom, meotarom, hifivežou. A predsa sa
ani oni neprehrešujú proti Ježišovmu
zoznamu vecí, ktoré odporúčal uče-
níkom brať resp. nebrať na cestu.
Ježišov zoznam je ako vždy metafo-
rický. Chce ním zdôrazniť pripravenosť
učeníkov ísť, nezdržiavať sa ťažobou
vecí. Ísť s dôverou. Nebáť sa, veď ro-
botník si zaslúži výplatu. Ježiš sám
chce byť našou drahocennou vecou
(zlatom, striebrom, peniazmi), oporou
(palicou), jeho milosť nás chce zaodiať
a vyzbrojiť (kapsa, sandále a šaty). Na-
pokon Ježiš zdôrazňuje „prázdne ruky“
učeníkov aj preto, aby si po návrate
nemysleli, že iba skrze nové džínsy,
značkové topánky, koženú aktovku
a plnú peňaženku sa im darilo hovoriť
o evanjeliu. Zvestovanie postavené len
na imidži je nanič, ako to mimochodom
vyjadruje reklama.

Prevzaté z týždenníka ZRNO

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA


