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Nedeľa 30. septembra 2001
26. nedeľa v cezročnom období

U

Resp.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je
nebeské kráľovstvo.

L

OHÁČ, KTORÝ MAL opantané
srdce majetkom, svojím po-
zemským bohatstvom, nevní-

ma, nevšíma si Lazára, ktorý potre-
boval pomoc práve od neho. Ježiš
rozpovedal túto uda-
losť a potom aj dôs-
ledky, ktoré z nej
plynú preto, aby sme
si nepripútali srdcia
k hmotným veciam
tu na zemi, žeby
nám neuniklo to
najväčšie bohatstvo, ktoré v živote
vôbec môžeme mať.

Možno máme aj my okolo seba
lazárov, ktorí nie sú chudobní, ktorí
nie sú hladní, ako bol Lazár. Môžu
to byť ľudia, ktorí sú hladní duchov-
ne, ktorí potrebujú brata alebo ses-
tru, čo by nasýtili ich hladnú dušu
dobrým, láskavým slovom alebo ma-
lou pozornosťou. Niekedy stačí, keď
sa nám z času na čas niekto priho-
vorí.

Dakedy sa zamýšľame, prečo
u nás máme možnosť vidieť toľko
psov. Prečo? Nie azda preto, že ľudia
sa potrebujú niekde vyrozprávať? Tú-
žia po tichej dôvernosti, ktorú nena-

chádzajú u ľudí. Koľko detí nachádza
objekt pozornosti práve vo svojom
zvieratku, pretože pozornosť nena-
chádza u svojich rodičov. My navzá-
jom sme si najväčším bohatstvom.

Ak nachádzame vedľa
seba brata, sestru,
ktorí nám venujú po-
zornosť, a ak sa túto
pozornosť snažíme
aj opätovať, tak bu-
dujeme dobré vzťahy
a svoj život preží-

vame radostne a spokojne.
Veľa máme tých, ktorí sa nádejajú

na večný život tým, že nič zlého neu-
robili. Lazár bol v Božom kráľovstve
pre svoje utrpenie, ale boháč bol
v zatratení pre-
to, že neurobil
viac dobra, hoci
mal veľa príleži-
tostí. Buďme po-
zorní voči sebe.
Nájdime si čas
na vzájomný roz-
hovor, nájdime
si čas na vypo-
čutie toho dru-
hého.        – jg –

To hlavné je oèiam nevidite¾né

„Zaradiť jogu jednoznačne do telo-
výchovy, zdravotníctva alebo psycho-
lógie nemožno. Zahŕňa celého člove-
ka.“ Hovorí M. Polášek v knihe Joga.
Prečo musíme preberať kultúru a
náboženstvo Indov, aby sme boli
lepší?! Kde sú tisícročné tradície
Slovákov?! Prečo sa nám viac páči
slovo „vadžrásana“ ako naše pokľakni
na kolená?!

Či sa naše zamyslenia nad tajom-
stvami ruženca, otčenáša alebo inej
modlitby nevyrovnajú uvoľneniu pri
polohe šašankásana, širšásana či
bhádrasana?!

Ak nezamkneme byt, je len sa-
mozrejmé, že nám ho skôr vykradnú.
Ale keď si ho zabezpečíme proti
vlámaniu, máme pocit istoty. Tak je
to aj s nami. Nech našou istotou je
to, čo je našim očiam neviditeľné,
ale naším srdcom preniknuté - mi-
losť Božia. Iba ona nám pomôže byť
zodpovednými všade tam, kde je to
potrebné - v rodine, v zamestnaní i
na verejnosti, keď rozhodujeme o
budúcnosti svojej, svojich detí, ale
aj ďalších generácií.

Nedopusťme, aby nám niekto
zničil „našu ružu“. Sme za ňu zod-
povední. Celé generácie sa o ňu
starali. Nech nám pri tom pomáha
Ružencová Panna Mária. – hv –

 21. KAPITOLE SLÁVNEJ a pre-
krásnej rozprávky Saint-Exu-
péryho Malý princ je takýto

dialóg princa s líškou:
„ - Zbohom,- povedala líška. - Tu

je moje tajomstvo. Je veľmi jedno-
duché: dobre vidíme iba srdcom. To
hlavné je očiam neviditeľné... Čas,
ktorý si strácal pre svoju ružu, robí
tvoju ružu takou dôležitou... Ľudia
zabudli na túto pravdu, ale ty na ňu
nesmieš zabudnúť. Ty budeš navždy
zodpovedný za všetko, čo si skrotíš.
Si zodpovedný za svoju ružu...“

Každý z nás je za niečo a za nie-
koho zodpovedný. Rodič za svoje die-
ťa, zamestnávateľ za zamestnancov,
kňaz za svojich veriacich. Sme zod-
povední za svoju prácu, za svoje
správanie. Dokonca „sme zodpoved-
ní nielen, za to, čo robíme, ale i za
to, čo nerobíme,“ povedal slávny dra-
matik Moliére. Predovšetkým sme
ale zodpovední sami za seba, za svo-
je konanie.

Sme zvyknutí svoju zodpovednosť
občas „presúvať“ na iných, zbavovať
sa jej priamo či nepriamo. Aj my, kres-
ťania, to často robíme. Naposledy to
bola len taká „maličkosť“ - joga.

„Podpísať sa na hárok či nepod-
písať? Čo je kňazov do toho, či naše
deti cvičia jogu, veď cvičenie im ne-
môže uškodiť iba prospieť! To už ne-
majú iných starostí?!“ Znalecky sme
posudzovali tento krok. Tak ako vo
všetkom. Veď nie nadarmo sa o Slo-
vákoch hovorí, že každý rozumie fut-
balu, hokeju a politike. Teraz už aj
joge. A väčšina z nás ani nevie, čo
to joga je. Možno sme počuli, že po-
máha ľuďom pri koncentrácii, seba-
ovládaní...



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Ščerbej T. Ruttkayová J. Karniš B. Dinisová P. Berta

2. M. Čierna H. Magurová A. Potocká M. Švagrovská J. Bálint

p. P. Urban M. Sakáčová A. Andrej

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
1. 10.

Sv. Terézie z Lisieux, pn. uč. 6.45

r. Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej
sláve.

11.30
17.00

Ut
2. 10.

Svätých anjelov strážcov 6.45

r. Svojim anjelom prikázal o tebe, aby ťa
strážili na tvojich cestách.

11.30
17.00

St
3. 10.

6.45
r. Pane, chcem stále pamätať na teba. 11.30

17.00

Št
4. 10.

Sv. Františka Assiského 6.45

r. Rozhodnutia Pánove sú správne,
potešujú srdce.

11.30
18.00

Pi
5. 10.

6.45 Prvý piatok

r. Pre slávu svojho mena vysloboď nás,
Pane.

11.30
17.00 krížová cesta

18.00 +adorácia, záver: 20.00

So
6. 10.

Sv. Bruna, kň. 6.40 Fatimská sobota

r. Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. 18.00

Ne
7. 10. 27. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 pobožnosť 1. nedele

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

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 7. 10. 2001

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.30 Ústav Ut, Št o 11.00 a  o 15.00

1. Počas týždňa budeme spovedať
pred každou rannou sv. omšou,
dopoludnuia od 10. 00 a popolud-
ní takto: v  St, Št a Pi od 15.00;
v Zempl. Hradišti spovedáme vo
štvrtok od 17.00;
vo Vojčiciach v utorok od 15.30.

2. Pobožnosť sv. ruženca bude pol
hodiny pred každou sv. omšou.

3. Vo štvrtok, 4. 10., bude v Bre-
hove odpustová slávnosť k úc-
te sv. Františka. Program sláv-
nosti je na plagáte.

4. V nedeľu, 7. 10., bude odpustová
slávnosť v Obišovciach. Program
slávnosti je na plagáte.

5. Bankový účet pre príspevky na
rekonštrukciu kostola je:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

 SVÄTÁ TERÉZIA Z LISIEUX

(1873 – 1897)
ŇA 2. JANUÁRA 1873 v Alenço-
ne uvidela svetlo sveta Mária
Františka Terézia. Bola devia-

tym dieťaťom v rodine Martinovcov.
Ich rodinný život viedla Božia láska .
O sebe, svojom sebazapieraní napí-
sala knihu, ktorú pomenovala Deji-
ny duše.

Od malička bola slabučká, chor-
ľavá. Terézia mala štyri roky, keď jej
zomrela matka. V novembri 1877 sa
presťahoval otec s deťmi do Lisieux
ku šľachetným príbuzným.

Od matkinej smrti Terezkino zdra-
vie nebolo pevné. Upadla do zvlášt-
nej choroby, s ktorou si lekári neve-
deli rady. V kritickej chvíli sa jej zja-
vila Panna Mária. Od tej chvíle
choroba navždy zmizla. Skoro dva
roky trpela vnútornými úzkostiami.
O pomoc prosila svojich štyroch zo-
snulých súrodencov. Radosť a pokoj
sa opäť vrátili. V jej duši vzplanula
láska k nesmrteľným dušiam. Na púti
v Ríme prosila Svätého Otca Leva
XIII, aby jej dovolil už v pätnástich
rokoch vstúpiť do karmelu, kde už
boli jej dve sestry. Po návrate z Rí-
ma dostala správu z kláštora, že bis-
kup jej dovolil vstúpiť do kláštora.
Terézia ako pohnútku, pre ktorú vstú-
pila do kláštora, uviedla: „Prišla som,
aby som zachraňovala duše, a najmä
aby som sa modlila za kňazov.“

Dňa 8. septembra 1890 sa smela
zasvätiť Pánu Bohu doživotnými
sľubmi ako sestra s rehoľným me-
nom: Terézia od Ježiška a od Naj-
svätejšej Tváre. Túžila ísť do pohan-
ských misií do Vietnamu. Slabé
zdravie jej v tom prekážalo.

Zomrela 30. septembra 1897.  Pá-
pež Pius XI. ju v roku 1925 vyhlásil
za svätú. Je patrónkou misionárov,
mužov a žien všetkých misií a
učiteľkou Cirkvi.         – rm –

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ľubomír Andrejko a Henrieta Ščerbáková
Ján Guman a Martina Baková

Radoslav Béreš a Monika Ťuchová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu, 23. 9., sviatosť
krstu prijali Lucia Habráko-
vá, Dominika Štuňová a Ján

Sagan. Vítame ich v našom spolo-
čenstve. Nech sú rodičom na radosť
a svetu na osoh.

V sobotu, 22. 9., si sviatosť
manželstva vyslúžili Radovan
Veselý a Silvia Fragnerová. Na
spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


