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Číslo 30 IV. ročník

Nedeľa 22. júla 2001
16. nedeľa v cezročnom období

U

Resp.: Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku.

EĎ JEŽIŠ PRIŠIEL na návšte-
vu k dvom sestrám, prvá ses-
tra, Marta, sa dala do služby

Ježišovi. Snažila sa pripraviť pohos-
tenie, aby sa u nich Ježiš dobre
cítil. A nezožala veľkú pochvalu. Zdá
sa, že väčšiu dostala Mária, ktorá si
miesto obsluhovania sadla k Ježišo-
vým nohám a počúvala ho. Na Marte
vidíme, že sa dala do služby Kristo-
vi, hoci v skutočnosti slúžila sebe.

Aj my sa vieme tak starať. O mno-
hé veci sa staráme. Všeličo na seba
naberieme, aj tie veci, o ktoré by
sme sa skutočne nemuseli starať.
Ježiš na jednom mieste hovorí:
„Každý deň má dosť svojho trápenia.“
Nie je potrebné brať na seba trápe-
nie zajtrajšie, pozajtrajšie, alebo
tie, ktoré už boli včera, predvčerom.
Tie, ktoré sú za nami, tie už nena-
pravíme, s tými už veľa neurobíme.

Tie, ktoré sú pred nami, tie sú ešte
len v Božích rukách, nie v našich.
Máme v rukách len to, čo je teraz. A
Boh od nás chce, aby sme to žili
veľmi dobre. Mária využila tú príle-
žitosť. Sadla si k Ježišovým nohám
a počúvala ho.

Človek, ktorý nedokáže počúvať
Boha, dokáže počúvať človeka? Člo-
vek, ktorý nedokáže vidieť potreby
Božie, a vidí len svoje, dokáže vidieť
potreby blížneho? Koľkokrát sa v ži-
vote priam vrháme do rozličných čin-
ností. Toto chcem urobiť, a dovtedy
to musím stihnúť. A naháňame všet-
kých ľudí do toho, ktorí nám môžu
pomôcť, len aby to bolo na ten čas,
kedy to chceme my. Nebuďme ot-
rokmi samých seba!

Nech nás príklad Marty a Márie,
dvoch sestier, vedie k vyváženosti
v našom živote. Vedzme si vytvoriť
čas pre počúvanie Boha.  – jg –

»Marta mala plno práce s obsluhou.«
Robila zle? Nie. Lenže v prítomnosti
Ježiša myslela v prvom rade na to,
ako nasýtiť telo, kým jej sestra Má-
ria si »vybrala lepší podiel«.

LOVÁ SV. PAVLA, ktoré adre-
soval svojim súčasníkom, sú
aktuálne aj dnes, keď vo väč-
šine štátov Európy vládne

„kult“ demokracie. Demokracia, popri
nesporných pozitívach, má aj svoje
úskalia, ktoré môžu v konečnom dôs-
ledku viesť k potláčaniu náboženstva
v skrytej forme.

Demokratické štátne zriadenie po-
skytuje všetkým občanom možnosť
zodpovednej spolupráce na budovaní,
rozvíjaní štátneho života spoločného
dobra. Spravodlivosť a láska nútia
kresťana využiť túto možnosť. Spra-
vodlivosť na základe princípu „do ut
des“ nabáda nielen uchádzať sa o
dobrodenia štátneho spoločenstva,
ale aj prispievať k dobru tohto spo-
ločenstva. Láska pobáda podieľať sa
na dobre a na zle blížneho, a to čo
najúčinnejšie.

Druhý vatikánsky koncil v pasto-
rálnej konštitúcii o Cirkvi v dnešnom
svete (Gaudiem et spes) hovorí:
„Povinnosť spravodlivosti a lásky sa
plní stále viac tým, že každý pričiňujúc
sa o spoločné dobro podľa svojich
schopností so zreteľom na potreby
iných, napomáha a podporuje tak ve-
rejné, ako aj súkromné ustanovizne,
ktoré pracujú na zlepšovaní životných
podmienok človeka.“

V demokratickom štáte hrá veľkú
úlohu verejná mienka. Vláda (parla-
ment, výkonná moc a do určitej
miery aj súdna moc) riešia problémy

takým spôsobom, ktorý zodpovedá
verejnej mienke väčšiny. Preto je
kresťan povinný spolupracovať na
utváraní verejnej mienky a robiť to
podľa zásad evanjelia a cirkevného
učenia. Kresťania môžu mať vplyv
na verejnú mienku iba vtedy, ak sa
aktívne zapoja do práce v organi-
zovaných skupinách a nielen ako
jednotlivci. Ak táto činnosť má mať
úspech, je potrebné, aby skupiny
kresťanov rozlične zamerané zastá-
vali v dôležitých a podstatných ve-
ciach to isté stanovisko.

Druhý vatikánsky koncil nabáda
katolíkov, aby pracovali za spoločné
dobro, presadzovali váhu svojho pre-
svedčenia, „aby sa občianska právomoc
vykonávala spravodlivo a zákony zodpo-
vedali mravným predpisom a všeobec-
nému dobru“.

Pre nás kresťanov existuje veľa
tém, ku ktorým by sme mali zaujať
zásadné stanovisko – problematika
potratov, eutanázie, jogy, vyučovania
náboženstva na školách, otázky tres-
tu smrti a ďalšie. Nemôžu nám byť
ľahostajné, lebo náš postoj k nim
odráža silu našej viery. Na všetky
otázky nájdeme odpoveď vo Svätom
písme, kde sa nám prihovára Boh cez
ľudí, ktorých si vyvolil. Počúvajme
Božie slovo, čítajme ho pravidelne,
riaďme sa pri zložitejších častiach
výkladom, ktorý nám dáva učiteľský
úrad Cirkvi a naše rozhodnutia budú
správne. – bl –

„Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so
všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé
učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši.
Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam“ (2 Tim 4, 2n).



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. R. Kolodiová D. Gajdošová A. Potocká M. Žiaranová M. Borová

2. M. Čierna M. Princíková N. Tomková J. Kucharčík P. Berta

p. M. Ščerbej A. Zapotoková J. Karniš J.Juhaščíková

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
23. 7.

Sv. Brigity, rh., patrónky
Európy

6.45
11.30

r. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. 18.00

Ut
24. 7.

6.45
r. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. 11.30

18.00

St
25. 7.

Sv. Jakuba, ap.              sviatok 6.45

r. Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom
budú žať.

11.30
18.00

Št
26. 7.

Sv. Joachima a Anny, rodičov
Panny Márie

6.45
11.30

r. Chvála ti a sláva na veky. 18.00

Pi
27. 7.

Sv. Gorazda a spoločníkov 6.45
r. Pane, ty máš slová večného života. 11.30

18.00

So
28. 7. r. Príjmi od nás, Pane, obetu chvály.

6.40
18.00

Ne
29. 7. 17. 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 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 29. 7. 2001

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.30 Ústav Ut, Št, So o 11.00

28. JÚL - SV. JUSTÍN DE JAKOBIS
(1800 – 1860)

1. V súvislosti s Pastierskym listom
biskupov Slovenska k otázke jogy
v školách, ktorý sa čítal v našom
kostole dňa 5. 7. 2001, oznamu-
jeme, že petícia veriacich našej
farnosti na Ministerstvo škol-
stva je pripravená na podpis
v sakristii.

2. Na budúcu nedeľu 29. 7. 2001
bude zbierka na rekonštrukciu
nášho kostola.

3. Darcovia môžu zasielať svoje
milodary aj na bankový účet číslo:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

ŽIVOTOPIS SV. JUSTÍNA nás za-
vedie do Etiópie. Justín de Jako-

bis sa narodil 9. 10. 1800 v San Fele
v južnom Taliansku. Ako siedmy zo
14 detí. Keď mal 14 rokov, rodičia sa
presťahovali do Neapola. 18-ročný
vstúpil do misijnej kongregácie sv.
Vincenta de Paul, k lazaristom. Za
kňaza ho vysvätili v Brindisi 12. 6.
1824. 15 rokov účinkoval ako horlivý
ľudový misionár v južnom Taliansku
a mimoriadnu obetavosť osvedčil
najmä počas epidémie cholery v Nea-
pole v r. 1836 – 37. V r. 1838 žiadal
i dostal od predstavených povolenie
a rozkaz ísť do zahraničných misií. V
r. 1839 odišiel s P. Montuorim ako
apoštolský prefekt novej misie do
oblasti mesta Ádua v Etiópii.

Z nutnosti i z presvedčenia sa
Justín svojím spôsobom života cel-
kom prispôsobil životu tamojšieho
ľudu. Nosil šaty ako oni, býval v ma-
lej chatrči a jedával to, čo jedli oni.
Obdivuhodne rýchlo sa naučil tamoj-
šiu reč. Justín si získal rýchlo dô-
veru ľudí. V r. 1844 mal už okolo
seba sto veriacich katolíkov. Ich po-
čet rástol. V r. 1845 otvoril seminár
pre výchovu domorodých kňazov. Ale
v tom istom roku vypuklo prenasle-
dovanie katolíkov. Mnohí boli väz-
není a poslaní do vyhnanstva.

Justína medzitým 8. 1. 1849 vy-
svätili za biskupa. Keď v r. 1854 ko-
runovali za cisára Abuna Salama,
nastalo prenasledovanie rímskych
katolíkov v celej krajine. Biskupa
Justína dvakrát uvrhli do väzenia a
napokon ho vypovedali z krajiny. Na
ceste do vyhnanstva podľahol svojej
vyčerpanosti 31. 7. 1860. Jeho pozos-
tatky pochovali 3. augusta v Hebo,
kde odpočívajú dosiaľ. Za svätého ho
kanonizoval Pavol VI. 26. októbra
1975.         – rm –

ZAMYSLENIE
ISIA SV. CYRILA A METODA
na Veľkú Moravu nebola zbrk-
lá. Predchádzali jej roky prí-

pravy a modlitby. Na Veľkú Moravu
neprišli s holými rukami. Priniesli
písmo, do ktorého preložili Bibliu
a liturgické texty, priniesli akýsi kó-
dex práva a boli pripravení učiť oby-
vateľov pracovať a žiť. Prepojili evan-
jelium a život. Mohli sa na všetko
vykašľať, ale oni zasvätili život zves-
tovaniu evanjelia.

Dnes sme na Slovensku svedkami
opačného trendu: Mnohí politici sa
odvolávajú na sv. Cyrila a Metoda,
dávajú ich mená do predvolebných
sloganov, čím ich značne devalvujú.
Zabúdajú však, že ľuďom nestačí dať
„chlieb a hry“ a na ostatné sa vykaš-
ľať. Ak niekto chce naozaj plniť od-
kaz sv. Cyrila a Metoda, mal by ľu-
ďom vytvárať lepšie podmienky pre
život, mal by priniesť akýsi kódex
práva, ktorý sa bude zakladať na
skutočnej spravodlivosti. Aj takáto
činnosť potrebuje roky prípravy
i modlitieb. Napokon tento odkaz
môže plniť každý podľa svojich mož-
ností.

Prevzaté z týždenníka ZRNO

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


