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Číslo 7 V. ročník

Nedeľa 10. februára 2002
5. nedeľa v cezročnom období

Resp.: Spravodlivým žiari svetlo v temnotách.

UL

VOJICH UČENÍKOV NAZÝVA Kristus
soľou zeme, svetlom sveta. Slovo o soli
zeme a svetle objasňuje zodpovednosť
učeníkov za svet. Chce, aby boli svetlom

pre všetkých, aby skrze nich všetci oslavovali
Otca. Pritom zdôrazňuje, že svetlom sa stanú
svojimi dobrými skutkami.

Keď nasýtiš hladného,
keď prijmeš vo svojom dome chudobného,
keď zaodeješ nahého,
keď utrápeného na duchu potešíš,
keď trpiacemu ukážeš dobré srdce:
„Vtedy ako zora vypukne ti svetlo…
vyjde vo tme tvoje svetlo“
a budeš milý pred Božou tvárou.
Boh ťa zaodeje svojou slávou.
„A Pán ti dá neprestajný odpočinok,
jasnosťou naplní tvoju dušu…“
Nádherné a pritom také jednoduché je učenie, ktoré vedie človeka do

svetla. Dobré skutky kresťanov môžu byť pre ľudí podnetom, aby chválili
Otca, ktorý je na nebesiach.

Keď Božiu múdrosť prijmem a budem oslavovať Boha svojimi dobrými
skutkami, sám sa stanem svetlom, ktoré ma naplní. Stanem sa soľou zeme
a svetlom sveta.

Pane, chráň ma od lenivosti, veď ako sa inak môžem stať soľou zeme? Ži
a svieť vo mne, urob ma priezračným pre tvoje svetlo.      – jg –
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Odpustky Pôstneho obdobia:
1. účasť na Pobožnosti krížovej cesty
2. čítať Sväté písmo a aspoň štvrť
hodiny rozjímať o umučení Ježiša
Krista
3. v piatok Pôstneho obdobia pred
obrazom alebo krížom ukrižovaného
Ježiša Krista pomodliť sa modlitbu
„Dobrý a preláskavý Ježišu“.

PÔSTNA DISCIPLÍNA
POPOLCOVÁ STREDA A VEĽKÝ PIATOK:
Každý kresťan katolík v tieto dni má povinnosť zdržiavať sa mäsitého
pokrmu a zachovať pôst, t.j. 3x na deň jesť a len raz sa nasýtiť.(Povinnosť
pôstu zaväzuje od 18 rokov do 60 rokov; povinnosť zdržiavať sa mäsitého pokrmu
zaväzuje od 14 rokov.)

Pri týchto podmienkach stanovených
svätou Cirkvou platí aj všeobecná
podmienka:
- stav milosti posväcujúcej
- sv. prijímanie
- modlitba na úmysel Sv. otca (Otče
náš, Zdravas, Sláva Otcu)

lovek sa už od počiatku vekov
snaží zdokonaľovať vo sfére ve-
dy, techniky. Chce byť stále

silnejší, dokonalejší. Riadi sa rozu-
mom, aby sa náhodou nepotkol. Má
dokonale prepočítaný a premeraný
každý svoj krok a čin. Vlastne celý
jeho život riadia iba akési vzorce
moderného sveta, ktoré mu neustá-
le víria hlavou.

Rozum, ten využíva naplno. Mož-
no niekedy až príliš a zahrieva ho až
na bod varu. Ale popri tom zabúda
používať niečo veľmi dôležité. Srdce.
Jeho srdce sa dostáva na bod mra-
zu. Možno si poviete, že je to až prí-
liš silné slovo. Ale kto sa dokáže po-
zrieť na priateľa a vidieť v ňom mi-
lého a dobrého človeka bez toho, aby
od neho niečo potreboval. Asi málo-
kto. Dnes už ani malé deti nevedia
objať svojich rodičov bez slov: „Po-
trebujem toto, chcem toto...“

Predstavte si bábätko v perinke.
Čo vidíte? Samé starosti, výdavky...
Ale toto je rozum. Srdce vidí niečo iné.
Vidí nádherného malého človiečika.

Nebol by to úžasný pocit, prestať
všetko preratávať, deliť a nad všet-
kým toľko rozmýšľať? Prestaňme byť
ľuďmi, ktorí lásku berú, ale nedá-
vajú. Niekde sa asi stala chyba. Ale
kde? V ľudskom charaktere. Človek
si začal myslieť, že on je ten naj-
múdrejší a najúžasnejší. Prestal byť
zodpovedný za svoje činy. Ničil a
ničí všetko, čo môže vidieť cez tie
svoje príklady a vzorce. Ale nás je
na zemi veľa.

Líška malého princa varovala: „Do-
bre vidíme iba srdcom, to hlavné je
očiam neviditeľné.“ Ľudia zabudli na
túto pravdu. Je to také jednoduché a
pre človeka také zložité. Zložitejšie
ako hociktorý vzorec, lebo toto sa na-
učiť nedá. To sa musí žiť!    – Tina –

Dobre vidíme iba srdcom



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
11. 2.

Panny Márie Lurdskej 6.45 Svetový deň chorých

1 Kr 8,1-7.9-13; Ž 132; Mk 6,53-56
Iz 66,10-14c; (Ž) Jdt 13,18-19; Jn 2,1-11

11.30 + adorácia

17.00 záver adorácie

Ut
12. 2.

6.45

1 Kr 8,22-23.37-30; Ž 84; Mk 7,1-13
11.30 + adorácia

17.00 záver adorácie

St
13. 2.

POPOLCOVÁ STREDA 6.45

Joel 2,12-18; Ž 51; 2 Kor 5,20-6,2;
Mt 6,1-6.16-18

11.30
17.00

Št
14. 2.

Sv.Cyrila,mn. a sv.Metoda, bs. 6.45

Dt 30,15-20; Ž 1; Lk 9,22-25
11.30
18.00

Pi
15. 2.

6.45
11.30

Iz 58,1-9b; Ž 51; Mt 9,14-15
17.30 krížová cesta

18.00

So
16. 2.

6.40
Iz 58,9c-14; Ž 86; Lk 5,27-32 18.00

Ne
17. 2. 1. nedeľa v pôstnom období

7.30
9.00

10.30
15.00 krížová cesta

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 17. 2. o 14.00 hod. bude Krížová cesta.

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. K. Balintová J. Hudáček K. Kassayová M. Švagrovská M. Veľková

2. Ľ. Bajus H. Magurová P. Lörinc B. Dinisová A. Oravcová

p. J. Galgan T. Ruttkayová D. Kassay M. Bajusová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 17. 2. 2002

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

16. FEBRUÁR – SV. ONEZIM

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

OZNAMY

1. Pondelok, 11. 2., je svetový deň
chorých. Nezabúdajme na trpia-
cich blízkych i vzdialených a ve-
nujme im modlitbu alebo kon-
krétnu službu.

2. Fašiangová poklona:
Trebišov - Po a Ut
Vojčice - Ut od 17.00 hod.

3. Popolcová streda je deň veľ-
kého pôstu, času prípravy na
oslavu Kristovho zmŕtvychvsta-
nia. Značenie popolom bude pri
každej sv. omši.

4. Cez pôst bude krížová cesta v
piatok o 17.30, v nedeľu TV
15.00, Vojčice 14.00 hod.

5. Na budúcu nedeľu bude zbierka
na charitu.

6. Katechetické prípravy v tomto
týždni nebudú, ale je príležitosť
navštíviť kostol počas adorácie
podľa možnosti ako rodina.

7. Prvé sv. prijímanie vo Vojči-
ciach bude 16. júna.

 ČASE APOŠTOLOV ŽIL v Ko-
losách zámožný občan Filemon,
ktorého svätý Pavol v Efeze

obrátil na kresťanskú vieru.
Dilemon kúpil kdesi na trhu inte-

ligentného mladíka, ktorý nemal ani
meno. Dalmu teda otrocké meno
Onezimos, čo znamená Užitočný.

 Onezim sa však po čase dopustil
mladíckej nerozvážnosti: okradol svoj-
ho pána a potom zo strachu ušiel od
neho. Zamieril do Ríma. Onezim si
vo svojom zúfalstve spomenul na
apoštola Pavla, ktorému kedysi do-
nášal listy od svojho pána a ktorého
práve väznili v Ríme (okolo r. 61-63).
Istého dňa sa osmelil, vyhľadal Pav-
la a úprimne mu všetko rozpovedal.
Pavol z priznania zistil, že Onezimov
prípad je vážny. Pavol došiel k
názoru, aby sa Onezim dobrovoľne
vrátil k pánovi. Po dlhých úvahách a
stretnutiach s Pavlom, Onezim vyz-
nal svoje „Verím v Boha“ a Pavol ho
pokrstil.

Pavol napísal Filomenovi list (Fil
1, 1-25). Je to Pavlov najkrajší list.
Na základe tohto Pavlovho listu Fi-
lemon vzal previnilého Onezima na
milosť, dal mu slobodu a poslal ho
späť k Pavlovi do Ríma, aby ho,
vtedy 63-ročného a vo väzení obslu-
hoval. Onezim sa stal verným kres-
ťanom, takže ho Pavol vysvätil za
diakona. Keď Pavol napísal list Ko-
losanom, Onezim im ho odovzdal.

 Podľa tradície Pavol neskoršie vy-
svätil Onezima za biskupa a zveril
mu hlásanie evanjelia. Po smrti sv.
Timoteja sa stal biskupom v Efeze.
Odtiaľ ho ako horlivého biskupa od-
viedli do Ríma, ako aj svätého
Ignáca, biskupa z Antiochie, a tam
ho v roku 107 ukameňovali.

– rm –

VEĽKÝ PÔST sa začína načením po-
pola, ktorý zaviedol do katolíckej cirkvi
Pápež Urban II. v roku 1091.

Popol symbolizuje pominuteľnosť
ľudského tela (prach) a požehnaný ako
svätenina privádza pomáhajúce milosti,
aby človek takto posilnený aktívnejšie
pracoval na svojom obrátení a konal
konkrétny skutok pokánia. Je vhodné,
aby každný sám si určil  vlastný sku-
tok kajúcnosti a jeho realizovaním vy-
lepšoval a posväcoval svoj život.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


