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Číslo 6 V. ročník

Nedeľa 3. februára 2002
4. nedeľa v cezročnom období

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

U

hatstvách a vo svojich časných sta-
rostiach a biedach sa s dôverou ob-
racajú na Boha, od ktorého očaká-
vajú svoju spásu.

Boh miluje chudobných práve tak
ako bohatých, ba miluje aj hriešni-

kov. Bohatí si však myslia, že nepo-
trebujú jeho lásku. Triezvo rozmýšľa-
júci vie, aký je v skutočnosti úbohý.
Jeho bankové konto ho nesklame.
Nie je šťastný ten, čo má peniaze,
ale ten, čo je milovaný.

Máme na výber: veľkosť sveta,
alebo veľkosť Božia…

Mali by sme však vedieť, čo nám
môže dať svet a čo nám dáva Boh,
lebo tichí budú dedičmi zeme, lebo
chudobní v duchu dosiahnu nebeské
kráľovstvo, lebo plačúci budú pote-
šení, lebo lační a smädní po spra-
vodlivosti budú nasýtení a tí, čo
majú čisté srdcia, uvidia Boha.

– jg –

EŽIŠ KRISTUS, hoci má božskú
prirodzenosť, nepridŕžal sa svo-
jej rovnosti s Bohom, ale zrie-

kol sa seba samého, vzal si priro-
dzenosť sluhu a, hoci bol bohatý,
stal sa chudobným pre nás. Tak aj
Cirkev, hoci potrebuje ľudské pro-
striedky, aby mohla plniť svoje po-
slanie, nie je ustanovená na to, aby
hľadala svetskú slávu, lež aby šírila
skromnosť a sebazaprenie, aj vlast-
ným príkladom. Otec poslal Krista,
aby „hlásal blahozvesť chudobným,
uzdravoval skrúšených srdcom“ (Lk
4, 18).

„Chudobní v duchu“ sú tí, čo ne-
lipnú nezriadene na pozemských bo-

Ako Kristus uskutočnil
dielo vykúpenia v chu-
dobe a prenasledovaní,
tak aj Cirkev je povolaná
kráčať po tej istej
ceste, aby spro-
stredkovala ľuďom
spásu.

BLAHOSLAVENÍ,BLAHOSLAVENÍ,BLAHOSLAVENÍ,BLAHOSLAVENÍ,BLAHOSLAVENÍ,
RADUJTE SA A JASAJTE...RADUJTE SA A JASAJTE...RADUJTE SA A JASAJTE...RADUJTE SA A JASAJTE...RADUJTE SA A JASAJTE...

RVÝ MESIAC KALENDÁRNEHO
roka je v živote rodín so ško-
lopovinnými deťmi už akosi

automaticky považovaný za polčas
školského roka. Kým dospelí vychut-
návajú fašiangovú sezónu, deti sa
do noci pripravujú na písomky, tes-
ty, polročné opakovanie. Chcú mať
dobré známky na vysvedčení. Chcú
alebo musia. Je to tak. Často sme

PANE, DAJ MI MILOSPANE, DAJ MI MILOSPANE, DAJ MI MILOSPANE, DAJ MI MILOSPANE, DAJ MI MILOSTTTTT¡¡¡¡¡, ABY, ABY, ABY, ABY, ABY
SOM ZMENIL SEBA SAMÉHO.SOM ZMENIL SEBA SAMÉHO.SOM ZMENIL SEBA SAMÉHO.SOM ZMENIL SEBA SAMÉHO.SOM ZMENIL SEBA SAMÉHO.
svedkami toho, že sa deti boja rodi-
čov, ak neprinesú vysvedčenie, ktoré
by sa im páčilo. Nejde ani o nedos-
tatočné, pretože o deti, ktoré nedos-
tatočné nosia, sa rodičia väčšinou
vôbec nezaujímajú. Ide o jednu-dve
dvojky, prípadne trojky, štvorky.
Akosi sa zaužíval názor, že iba to
dieťa je dokonalé a múdre, ktoré má
„čisté“ jednotky. Dieťa sa bojí zlyha-
nia, a tak v čase písomiek a hro-
madného skúšania chodí poza ško-
lu, berie tabletky alebo hystericky
narieka pred učiteľmi v škole. To je
ešte ten lepší prípad. O tých horších
radšej nehovorme. Strach. Strach zo
zlyhania je v súčasnej dobe častým
javom aj medzi nami, kresťanmi.

Dnešná nedeľa hovorí o blahosla-
venstvách. Pán Ježiš vo svojej „reči
na vrchu“ hovorí o kresťanskej doko-
nalosti. Kto by nechcel byť dokona-
lý?! Chudobný v duchu, plačúci, tichý,
lačný po spravodlivosti, milosrdný,
čistého srdca, šíriaci pokoj. Všetci sa
o to usilujeme. Zamyslime sa teda
nad sebou a nie nad vysvedčením
svojich detí. Boli sme tichí, vedeli
sme sa ovládnuť, keď sme zbadali
vysvedčenie, ktoré nám nebolo po

vôli? Šírime okolo seba pokoj tak, že
sa porozprávame so svojimi deťmi,
rozoberieme problémy, povzbudíme
ich a dáme im pocítiť, že im dôveru-
jeme? Uvedomujeme si, že každé ne-
gatívne správanie našich detí má
svoje korene v rodine, v nás?

Aj dieťa, tak ako my, dospelí, chce
ukázať druhým, akú má hodnotu.
Túži po pochvale a uznaní. Zlé dieťa
je iba ustrašené dieťa – také, ktoré
sa bojí, či bude môcť byť doma, lebo
mama…, lebo otec…

Áno, nesmieme byť k deťom ľaho-
stajní, ani nepriateľsky zmýšľajúci,
ani úzkostliví, ani povoľní. Musíme
deťom dôverovať, povzbudzovať ich,
byť však dôslední pri kontrole ich
povinností, rozprávať sa s nimi,
chrániť ich pred zlom a robiť ich mi-
lými pred Pánom Bohom. Jedným
slovom – mať ich radi. Stvoriteľ
stvoril každého z nás s láskou na
svoj obraz a každému dal čosi jedi-
nečné. Čosi na jednotku.

Nesnažme sa teda zmeniť svet,
svoje dieťa, ale seba, aby sme nepre-
márnili svoj život. Snažme sa o svoju
osobnú dokonalosť podľa blahosla-
venstiev z dnešnej nedele. – hv –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
4. 2.

6.45

2 Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Ž 3;
Mk 5,1-20

11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 1.sk

17.00 + príprava birmovanci

Ut
5. 2.

Sv. Agáty, pn. mč. 6.45

2 Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Ž 86;
Mk 5,21-43

11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 2.sk

17.00 + príprava birmovanci

St
6. 2.

Sv. Pavla Mikiho a spol. mč. 6.45
11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 3.sk

2 Sam 24,2.9-17; Ž 32; Mk 6, 1-6 17.00 + príprava birmovanci

Št
7. 2.

6.45

1 Kr 2,1-4.10-12; (Ž) 1 Krn 29,10-12;
Mk 6,7-13

11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
8. 2.

Sv. Hieronyma Emilianiho 6.45
11.30

Sir 47,2-13; Ž 18; Mk 6, 14-29
17.00 krížová cesta

18.00

So
9. 2.

6.40 8.30, 9.30 prípr. birmovanci

1 Kr 3.4-13 Ž 119; Mk 6,30-34 18.00

Ne
10. 2. 5. nedeľa v období cez rok

7.30
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 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu 10. 2. o 14.00 hod. budú vešpery.

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. A. Zapotoková M. Ruttkayová M. Sakáčová M. Žiaranová V. Rokyta

2. Ľ. Bajus B. Šimková J. Karniš I. Farkašová J. Oravec

p. M. Čierna D. Gajdošová N. Tomková J. Kucharčík J. Rokyta

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 10. 2. 2002

Nemocnica Po – Pi, Ne o 16.15 Ústav Ut, Št, So o 11.00

1. Stretnutie kresťanských dôchod-
cov bude 6. februára 2002 (streda)
o 14.00 hod. v Klube dôchodcov
na Kapušianskej ulici v Trebi-
šove.

OZNAMY
4. FEBRUÁR – SV. ONDREJ
CORSINI (1302 – 1372)

OCHÁDZAL ZO ŠĽACHTICKÉHO
rodu Corsini vo Florencii. Rodi-
čia ho vychovávali ako poklad

zverený im z neba a viedli ho k dob-
rému slovom i príkladom. Ondrej,
krásny a živý chlapec, mal rád spo-
ločnosť zlých kamarátov a viedol roz-
košnícky život. Upadal vždy hlbšie a
hlbšie. Matka sa vo svojom žiali utie-
kala o pomoc k Panne Márii a prosila
ju o synovo obrátenie. Raz mu pove-
dala: „Keď som ťa nosila pod srdcom,
sa mi snívalo, že som porodila vlka,
a ten vlk bežal do karmelitánskeho
kostola, kde sa premenil na baránka.
Prvá časť sa mi splnila: vlka v tebe
mám, nie rozumného človeka, ale ten
vlk sa nechce premeniť na baránka!“

Ondrej sa zahanbil a sľuboval, že
sa polepší. Odišiel do kostola karme-
litánskeho rádu a tam sa modlil. V
r. 1318 sa rozhodol vstúpiť do rehole
karmelitánov. Tu premáhal mnohé
pokušenia a vytrval. Začal študovať
teológiu a vysvätili ho za kňaza.

V roku 1328 slúžil svoju prvú sv.
omšu v kaplnke na vrchu delle Selve
pri Segni, kde vznikol slávny karme-
litánsky kláštor. V r. 1344 žil v Pise
v kláštore Panny Márie Karmelskej.
V roku 1348 odišiel do Metz, kde ho
zvolili za toskánskeho provinciála. V
r. 1349 ho pápež Klement VI. potvrdil
vo funkcii biskupa vo Fiesole pri
Florencii.

Zachoval sa „Pamätný spis fiesol-
ského biskupa“, kam si Ondrej vlast-
nou rukou zaznačoval spomienky. Vy-
konal návštevu farností svojho bis-
kupstva a opravil katedrálu vo
Fiesole. Pápež Urban V. ho poslal ako
svojho legáta do Bologne, rozbúrenej
nepokojmi. Zverené poslanie sa mu
podarilo splniť.

Zomrel 6. 1. 1372. Hneď po smrti ho
verejne uctievali ako svätého.   – rm –

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu, 27. 1., sviatosť krs-
tu prijali Emanuel Prosba,
Karolína Ondrušová a Natália

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

MYŠLIENKA

Na múre starého vratkého domu bola
napísaná krátka báseň:

N. suchozemec si postavil dom.
Dom bol pevný, ale zem bola vratká.

N. moreplavec si postavil loď.
Loď bola pevná, ale more bolo vratké.

Na báseň je to málo. Na premýšľanie
až až. Zem sa triasla, more vlnilo.
Domy a lode padali. A bolo to odjak-
živa tak. Padla Babylonská veža a ľu-
dia ďalej jedli, pili, ženili sa a vydá-
vali, pracovali a nakupovali. Padla
veža v Siloe a ľudia po chvíli robili to
isté. Padli veže v New Yorku. Ako sa
zmenil človek? Najdôležitejší odkaz,
ktorý zaznieva spomedzi zoznamu
hrôz, je Ježišova istota, že príde. Tú
darúva tým, ktorí o to stoja. Aj keď
veže už padli. Tak sme čakali, čo bu-
de v roku 1000, 2000, 2001. Medzitým
Ježiš tisíckrát prišiel. Čakali sme ho
na oblakoch a on vstúpil do jednoiz-
bového bytu na sídlisku. Čakali sme
ho s mocou a on zostal bezmocným.
A tak tu stále medzi nami je, chodí,
hovorí, spí. Vlastne on nikdy neopus-
til zem. On tu stále bol. To iba veže
padali.

prevzaté z týždenníka ZRNO,
www.dtp.sk/zrno
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