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Číslo 47 IV. ročník

Nedeľa 18. novembra 2001
33. nedeľa v cezročnom období

Resp.: Pán príde súdiť živých i mŕtvych.

UL

ťan, zanedbávajúc svoje časné po-
vinnosti, zanedbáva aj svoje povin-
nosti voči blížnemu, ba proti samé-
mu Bohu a vystavuje nebezpečen-
stvu svoju večnú spásu.

Kto vytrvá vo vernosti a láske ku
Kristovi a cez neho k Otcovi, kto zo-

trvá v živote z Du-
cha, ten bude
zachránený. Zá-
chrana je mož-

ná, ale neleží v silách tohoto sveta,
je v Bohu, a teda je na ňu spoľah-
nutie.

Skôr než recept na záchranu sve-
ta, skôr než lacnú útechu na nás
kladie evanjelium vážnu a niekedy
neľahkú požiadavku vytrvať. Ale sľu-
buje za ňu všetko: večnosť, lásku
v plnosti, dovršenie života, jedným
slovom spásu. Je potrebné skôr vy-
trvať, než sa báť. Príklady mnohých
kresťanských
m u č e n í k o v
a svedkov viery
z dávnych dôb
i z poslednej
doby ukazujú,
že to je možné.

– jg –

„Budú vás zrádzať aj
rodičia, bratia, príbuzní
a priatelia a niektorých
z vás pripravia o život.“

(Lk 21, 16)

AK VYTRVÁME, ZACHOVÁME SI Z¡ IVOT
EPOZNÁME ČAS ZAVŔŠENIA
zeme a ľudstva, ani nevieme,
ako bude pretvorený vesmír.

Koniec nebude hneď. Predtým budú
rôzne nepokoje a vojny medzi ná-
rodmi a prírodné katastrofy a Ježi-
šovi učeníci budú prenasledovaní.
To všetko ešte nemusí znamenať
koniec, ale sú to znamenia toho, že
tento svet zanikne. Až do tej chvíle
je príchod Syna človeka v moci
a sláve tajomným zmyslom všetkých
udalostí dejín. Ježišov učeník ich
má pozorovať bdelým okom a pokoj-
ným srdcom. Rátať s koncom je
múdre. Termínovať ho je nezmysel-
né. A vyhýbať sa z obáv skorého
konca sveta denným úlohám je ne-
zodpovedné a nekresťanské. Kres-

DÔSTOJNOST¡ A POKORA

ÝM BOL PÁPEŽ Ján XXIII.
ešte benátskym patriarchom,
rozhodol sa navštíviť jedného

kňaza. Chcel ho napomenúť, lebo sa
často správal povýšenecky voči svo-
jim farníkom. Našiel ho vo farskej
kancelárii.

Hneď po príchode, len čo sa pri-
vítali, patriarcha ho požiadal, aby šli
do kaplnky. Poprosil kňaza, aby ho

vyspovedal. Vieme
si predstaviť pre-
kvapenie, až úžas
oveľa mladšieho
kňaza, keď videl
pred sebou na ko-
lenách svojho pat-
riarchu.

Mal vypočuť je-
ho spoveď a dať
mu rozhrešenie!
Po spovedi budúci
pápež Ján XXIII.
pobozkal kňazovi
pravú ruku, kto-
rou mu dal roz-

hrešenie a povedal mu: „Don Gio-
vanni, teraz si videl v čom spočíva
tvoja dôstojnosť. Syn môj, ostaň
vždy na výške svojho kňazstva!“

POZOR NA JAZYK

V. FILIP NERI bol veľmi vtipný.
Raz sa rozhodol odnaučiť istú
ženu od ohovárania blížnych.

Poprosil ju, aby mu šla kúpiť na trh
sliepku a cestou ju ošklbala. Keď sa
žena vrátila, svätec ju pochválil
a povedal: „Teraz položte sliepku

sem a perie vedľa.“ „Ale to nie je
možné, vietor rozniesol perie po
dedine!“ bránila sa žena.

„Vidíte, tak isto sa nedá napraviť
škoda, ktorú robíte vašimi rečami!“
Zlý jazyk dokáže urobiť mnoho zla aj
nepríjemnosti a častokrát zničiť jed-
notu medzi ľuďmi.

TITANIC A RUZ¡ENEC

edzi cestujúcimi na lodi Tita-
nic boli aj dvaja kňazi. Ne-
mecký benediktínsky kňaz

Jozef Peruschitz a anglický kňaz P.
Byles. Páter Peruschitz mal prevziať
vedenie jednej veľkej školy a páter
Byles mal v Amerike obvyklé pasto-
račné povinnosti.

Keď došlo k zrážke s ľadovcom
a bolo jasné, že loď sa zachrániť ne-
dá, kňazi pomáhali, ako len mohli.
Šestnásť záchranných člnov pre všet-
kých cestujúcich nestačilo. Mnohých
zachvátila hrôza, viacerí hľadali úte-
chu u kňazov. Kňaz Byles utešoval
predovšetkým anglických cestujúcich
a udelil rozhrešenie mnohým kato-
líkom.

Kňaz Peruschitz prinášal cestujú-
cim povzbudenie i silu k posledné-
mu zápasu. Mal 42 rokov a v kňaz-
skej službe pôsobil 17 rokov.

Keď sa od topiacej lode odrazil
posledný záchranný čln, všetci jasne
počuli, ako sa kňazi na Titanicu
modlia ruženec.

Nebolo počuť preklínanie ani zú-
falé výkriky. Posledné slová, ktoré
bolo počuť skôr, ako loď zmizla
v oceáne, bola modlitba ruženca.

– pripravila km –

BOH ODPLATÍ KAZ¡DÉMU POD¼A JEHO SKUTKOV
(POROV. RIM 2, 6 -7)



Sväté omše – kaplnky

OZNAMSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. Ľ. Bajus D. Gajdošová D. Kassay M. Žiaranová V. Rokyta

2. K. Balintová M. Princíková K. Kassayová J. Kucharčík M. Jenčíková

p. J. Hudáček M. Sakáčová J. Rokyta

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
19. 11.

r. Pane, dožič mi života a budem sa
pridŕžať tvojej náuky.

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

17.00 + príprava birmovanci

Ut
20. 11. r. Pán je môj ochranca, on ma udržuje.

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

17.00 + príprava birmovanci

St
21. 11.

Obetovanie prebl. Panny Márie 6.45

r. Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju
tvár, Pane.

11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 3. sk

17.00 + príprava birmovanci

Št
22. 11.

Sv. Cecílie, pn. mč. 6.45 Kňazské rekolekcie

r. Ukáž nám, Pane, cestu spásy.
11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
23. 11.

r. Velebíme slávu tvojho mena, Pane
Bože náš.

6.45
11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
24. 11.

Sv. Ondreja Dung-Laca a spol., mč. 6.40 8.30, 9.30 prípr. birmovanci

r. Pán Boh súdi spravodlivo národy. 18.00

Ne
25. 11.

34. nedeľa v období cez rok
KRISTA KRÁĽA

7.30
9.00

10.30
15.00 pobožnosť

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 25. 11. 2001

Nemocnica Po - Ne o 16.15 Ústav Ut, Št, Ne o 11.00

Vo Vojčiciach v pondelok 19. 11. o 17.15 bude príprava na 1. sv. prijímanie –
deti a v nedeľu 25. 11. o 14.00 hod. bude pobožnosť.

20. NOVEMBER – SV. EDMUND
(841? – 870)

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

epoznáme presne dátum jeho
narodenia, ale niektorí ho usta-
ľujú na rok 841. Aj jeho pôvod

je neistý. Nech je to akokoľvek, Ed-
mund musel mať veľmi krátku mla-
dosť, lebo ho už ako 15-ročného na-
chádzame na jednom z kráľovských
trónov, ktoré vtedy vládli v Anglii.
Napriek mladému veku sa Edmund
nedal zaslepiť pýchou a slávou, ale
ukázal sa ako vzorný panovník.
Jeho životopisec Lydgate o ňom na-
písal: „U takého mladého panovníka
treba obdivovať dokonalé pohŕdanie
pochlebovačmi. Vždy chcel všetko vi-
dieť svojimi očami a počuť svojimi
ušami; tak sa bál neúprimnosti
hlásení a intríg ľudí. Všemožne sa
snažil udržať pokoj, zaistiť blahobyt
svojich poddaných. Z toho vyplýva
horlivosť, s akou sa usiloval o spra-
vodlivosť a vzorný život.“

Bol presvedčený o prednostiach
kresťanského náboženstva v porov-
naní s pohanstvom, preto si pokla-
dal za povinnosť verejne dávať svoj-
mu ľudu príklad nábožnosti. Nekra-
ľoval pre svoju slávu, ale jedine pre
čnosť a slávu Božiu.

Barbarské a ešte pohanské dán-
ske pirátske kmene sa vylodili na
anglických brehoch v Thetforde, kde
vládol kráľ Edmund. S najväčšou
zúrivosťou a zlosťou ničili kostoly a
kláštory, vraždili mníchov a kňazov,
ktorí sa im dostali do rúk. Po prvých
bitkách sa kráľ rozhodol dohodnúť
sa s nepriateľom.  Nepriateľ kládol pod-
mienky, ktoré sa protivili dobru jeho
ľudu a náboženstvu. Kráľ ich odmie-
tol prijať. Barbarskí Dáni ho v oko-
vách priviedli pred ich vodcu Ingva-
ra. Ten dal nahého kráľa priviazať k
stromu a  bičovať, potom doň stieľali zo
zábavy šípy a napokon mu sťali hla-
vu. To sa stalo 20. novembra 870.– rm –

V nedeľu, 25.11., pri pobožnosti o
15.00 hod bude obnovenie za-
svätenia Ježišovi Kristovi, Krá-
ľovi. Po skončení pobožnosti bu-
de akadémia Mariánskej družiny.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu, 10. 11., si sviatosť
manželstva vyslúžili Rado-
slav Fižiar a Emília Ščurová.

Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Martin Žinčák a Eva Gracerová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

Dal si mi ruky, aby som sa ťa
držal a nepúšťal.

Dal si mi nohy, aby som bežal za
tebou.

Dal si mi ústa, aby som spieval o
tvojej láske.

Dal si mi srdce, aby som cítil
tvoju blízkosť.

Dal si mi oči, aby som sa tešio z
krásy sveta.

Daj mi krídla, aby som vzlietol k
tebe!

(Pútnik svätovojtešský 2002)

PANE DAJ NÁM KRÍDLA!

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


