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Číslo 42 IV. ročník

Nedeľa 14. októbra 2001
28. nedeľa v cezročnom období

U

Resp.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

sobom ako prijaté Božie obdarova-
nie, má pôvod v Bohu, a preto za
všetko treba vzdávať vďaky. Tam,
kde sa človek spolieha len na svoju
silu, aj keď si myslí, že je silný, je
v skutočnosti málo mocný.

Prichádzame nedeľu čo nedeľu na
slávenie Eucharistie. Skúsme nie-
kedy povedať: „Ideme na vďakyvzdá-
vanie.“

Byť vďačný. Pane, ty si ma uzdra-
vil. Ty si mi dal život. Tvoja láska ma
našla skôr, ako som volal. Pane, pri-
lákaj ma silou svojej lásky. Daj, aby
som bol vďačný, aby sa srdce, toto
tak často zúfalé, do seba uzavreté
a tupé srdce rozšírilo a otvorilo pre
tvoje veľké slovo: „Vstaň a choď,
tvoja viera ťa uzdravila.“ – jg –
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DESIATICH MALOMOCNÝCH
len jeden sa vrátil k Ježišovi,
aby vzdal Bohu chválu a vďa-
ku za milosť uzdravenia. Iba

jeden svojím hlasom, slovkom „ďa-
kujem“ dal Bohu odpoveď.

I my sme na to citliví. Aj nám pre-
káža, keď niekomu prejavíme pria-
zeň a ten človek nevie poďakovať.
Vidíme to od detí až po dospelých.
Koľkokrát matka alebo otec povie
svojmu dieťaťu: „A to nevieš poďa-
kovať?!“ Aj starším, dospievajúcim
deťom to treba niekedy pripomenúť.
Sme citliví na poďakovanie, nie pre-
to, žeby sme chceli, aby nám za
všetko ďakovali, ale preto, že v tom
je odpoveď lásky za lásku, ktorú člo-
vek prejavuje. Slovo „ďakujem“ povz-
budzuje človeka, aby konal dobro vy-
trvalo. Slovo „ďakujem“ vie premeniť
aj zatvrdnuté srdce človeka.

Pohan si uvedomil, čo sa mu do-
stalo. Veriaci si to nevedel uvedo-
miť, lebo to prijímal ako samozrej-
mosť. Ježiš nás dnes upozorňuje,
aby sme si boli vedomí, že všetko, čo
dostávame cez ľudí alebo iným spô-

PANE JEŽIŠU, ani Tvoji najver-
nejší nedokázali s Tebou bdieť,

keď si za nás tak strašne trpel. Ve-
del si, akú podlosť Ti pripravil Judáš,
a predsa si mu išiel s láskou oproti.
Aká veľká bola Tvoja láska, ktorá do-
kázala prekonať ľahostajnosť spia-
cich služobníkov! Keď ja prežívam
sklamania, veľmi ma to bolí. Aj nap-
riek tomu som Ťa toľkokrát sklama-
la. Aj ja často pociťujem únavu, os-
panlivosť a slabosť tela najmä vtedy,
keď sa mám modliť. A podľahnem
tejto slabosti.
– Ježišu, posilňuj môjho ducha, aby
som sa vedela dobre modliť a daj mi
milosť, aby som viac nesklamala Tvoju
lásku.

KEĎ SI ŽIVO predstavím, ako Ťa
bičovali, ozývajú

sa vo mne strašné
výčitky svedomia nad
mojimi hriechmi. Koľ-
kokrát som bola ľaho-
stajná voči hriechom
nečistoty, ktoré vlád-
nu v dnešnom svete
a ktoré boli príčinou Tvojho bičova-
nia! Koľkokrát som nevyužila príle-
žitosť poučiť mládež, že vonkajšia
krása je odrazom krásy vnútornej.
Nepomôže tu žiadna kozmetika ani
nemravné oblečenie. Cena čistoty je
nezaplatiteľná.
– Ježišu, daj mi silu čisto žiť a viesť
k tomu aj iných, aby sa chránili hrie-
chu, ktorý znižuje dôstojnosť človeka
na úroveň živočícha.

AKÁ TO SILA, aká pokora – nechať
zo seba urobiť blázna! Akú veľkú

milosť však potrebuje človek, aby po-

chopil, Kriste, Tvoje bláz-
novstvo! V rozprávke pyšný
kráľ považoval za bláz-
novstvo i najväčšiu múd-

rosť. Koľko pyšných aj dnes tak
zmýšľa vo svete! Hovorí sa, že pýcha
peklom dýcha. Narobila už veľa zla
a zapríčinila veľké nešťastia. Aj ja
musím zvádzať boj so sebou, aby
som sa nepovyšovala nad iných, ne-
privlastňovala si tie vlastnosti, ktoré
nemám, nešírila nepravdu.
– Ježišu, daj mi cnosť pokory. Daj mi
milosť, aby som nezmýšľala tak, ako
zmýšľa pyšný svet.

IŠIEL SI NA SMRŤ a ešte si ma
napomínal, kde mám hľadať náp-

ravu. Moje hriechy Ťa ťažili viac ako
drevo kríža. Tvoja láska bola silnej-
šia aj ako bolesť, keď si sa stretol
so svojou Matkou. Mlčali ste, ale
Vaše srdcia sa určite navzájom po-
silňovali. Aj ja sa s Vami túžim stre-

tať v modlitbe, ale
niekedy hovoria iba
moje ústa a moje
srdce mlčí.
– Pane Ježišu, daj mi
veľkú lásku k Tebe
i k Tvojej Matke, lebo
bez nej nič nezmôžem,

ani Ťa milovať, ani Ti rozumieť.

KEBY SOM VEDELA, že more sĺz
ma dopraví k Tebe, chcela by

som sa uplakať až k smrti. Ty si
však ponúkol svoju smrť ako výkup-
né za moje hriechy. Chcem znená-
vidieť všetky svoje previnenia voči
Tebe i voči svojim blížnym, tak ako
to urobil lotor na kríži. Aj za mňa si
bol ukrižovaný, daj mi milosť pra-
vého pokánia.
– Pane Ježišu, daj mi vieru vo večný ži-
vot, aby Tvoja smrť otvorila bránu do
neba mne i všetkým zomierajúcim.

– hv –

LÁSKA IBA LÁSKE ROZUMIELÁSKA IBA LÁSKE ROZUMIELÁSKA IBA LÁSKE ROZUMIELÁSKA IBA LÁSKE ROZUMIELÁSKA IBA LÁSKE ROZUMIE
(Úvaha nad modlitbou bolestného ruženca)



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. A. Zapotoková P. Urban M. Sakáčová M. Švagrovská M. Jenčíková

2. M. Ščerbej D. Gajdošová J. Karniš B. Dinisová J. Rokyta

p. M. Čierna M. Princíková N. Tomková V. Rokyta

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
15. 10.

Sv. Terézie z Avily, pn. uč. 6.45

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

11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 1.sk

17.00 + príprava birmovanci

Ut
16. 10. r. Nebesia rozprávajú o sláve Boha.

6.45
11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 2. sk

17.00 + príprava birmovanci

St
17. 10.

Sv. Ignáca Antiochijského, bs. mč. 6.45

r. Ty, Pane, každému odplácaš podľa
jeho skutkov.

11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 3. sk

17.00 + príprava birmovanci

Št
18. 10.

Sv. Lukáša, ev. 6.45

r. Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu
tvojho kráľovstva.

11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
19. 10.

Sv. Pavla z Kríža, kň. 6.45

r. Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš
ma radosťou zo spásy.

11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
20. 10. r. Pán večne pamätá na svoju zmluvu.

6.40 8.30, 9.30 prípr. birmovanci

18.00

Ne
21. 10. 29. nedeľa v období cez rok

7.30 misijná nedeľa

9.00
10.30
15.00 vešpery

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 21. 10. 2001

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

1. V sobotu 20. 10. o 16.00 hod. otec
arcibiskup požehná Charitný dom
vo Vojčiciach.

2. Na budúcu nedeľu 21. 10. bude
zbierka na misie.

3. V sobotu 27. 10. bude v našej far-
nosti pastoračný deň. Stretnu-
tia s kňazmi budú podľa jednot-
livých vekových kategórií. Bližšie
informácie na budúcu nedeľu.

4. Stretnutie dospelých k príprave
na krst a prvé sv. prijímanie bude
v piatok 19. 10. o 19.30 hod. Kto
má záujem, nech príde.

5. Deti, ktoré majú záujem pracovať
v Mariánskej družine, budú
mať stretnutia každý štvrtok
o 16.00 hod., počínajúc 18. 10.

6. Prosíme veriacich, aby na nedeľ-
ných sv. omšiach o 9.00 hod.,
neobsadzovali vyhradené miesta
pre detský spevácky zbor.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu, 6. 10., si sviatosť
manželstva vyslúžili Ján
Guman a Martina Baková. Na

spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.

16. OKTÓBER – SV. MARGITA
MÁRIA ALACOQUE (1647–1690)

ARGITA SA NARODILA 22. 7.
1647 vo Francúzsku v dedinke
Lauthecour. Otec bol kráľov-

ským notárom. Margita bola 5. zo 7
detí. Už od útlej mladosti bola veľmi
nábožná. Rada navštevovala Oltárnu
sviatosť, vyloženú na verejnú poklo-
nu. Po smrti otca ju matka ako 8-
ročnú dala do kláštora sv. Kláry v
Charolles. Ťažko ochorela. Choroba
trvala 4 roky. Vtedy urobila sľub, že
ak sa uzdraví, vstúpi do rehole. A vy-
zdravela. Keď sa uzdravila, začala
viesť prísny život. Ochorela jej mat-
ka, ktorú ošetrovala. Trpela aj dušev-
ne. Matka ju chcela vydať. Margita
však premohla prekážky a 24-ročná
vstúpila do kláštora rehole Navští-
venia Panny Márie. Tu sa jej zdalo,
že počuje hlas Spasiteľa: „Hľa, toto je
miesto, na ktorom ťa chcem mať!“ Jej
srdce naplnila nevýslovná radosť.

Dňa 6. 11. 1672 zložila rehoľné
sľuby. Často kľačala pred oltárom.
Tam sa jej 4 razy zjavil Pán Ježiš,
učil ju tajomstvám najvyššej dokona-
losti a zjavoval jej hĺbku Božej lásky.
Pri 2. zjavení jej Spasiteľ ukázal Bož-
ské Srdce a žiadal, aby 1. piatok po
oktáve Božského tela bol ustanove-
ný ako zvláštna slávnosť, aby sa
v ten deň uctievalo Božské Srdce
slávnostným odprosovaním a aby
v ten deň ľudia pristupovali k sv.
prijímaniu s úmyslom, aby vynahra-
dili nespočetné zneuctenia, ktorých
sa mu dostalo. Po tomto zjavení
Margita nebezpečne ochorela. Po
modlitbách sa opäť uzdravila.

V r. 1690 začala rozprávať o smrti.
Ráno 17. 10. 1690 kňaz zaopatril
Margitu sviatosťami chorých a so
slovami „Ježiš, Mária!“ zomrela.

Na základe zjavení sv. Margite
poznáme 12 prisľúbení božského
Srdca.         – rm –

Vo Vojčiciach v pondelok 15. 10. o 17.15 bude príprava na 1. sv. prijímanie –
deti a v nedeľu 21. 10. o 14.00 hod. budú vešpery.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Daniel Kenderka a Danka Maďarová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA


