
Číslo 8 V. ročník

Nedeľa 17. februára 2002
1. nedeľa v pôstnom období

Resp.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.
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Ježiš ne-
chce zvádzať
ľudí údivom.
Nezáleží mu
na sláve, a tým menej na vláde.
Kráľovstvo, ktoré pripravuje, je
v nás. Rozšíri sa každý deň, keď sa
obráti nejaká duša. Slnko Božie za-
svieti na všetkých. Ježiš premohol
satana, vychádza z púšte, aby ho
premohol medzi ľuďmi.

Kristus, ako človek, nepodľahol
nijakému pokušeniu. Tým ma učí, že
aj ja môžem premôcť všetky poku-
šenia, ale musím uveriť v Krista
a vzývať jeho meno. Bohoslužba zna-
mená toľko ako slúžiť Bohu: jedine
jeho hľadať a klaňať sa mu, plniť
jeho vôľu. V tomto je nám Ježiš uči-
teľom a vzorom. Volá nás na svoju
cestu a on sám je chlieb, ktorý nám
dáva na cestu silu. – jg –

OL TO BOŽÍ DUCH, čo vy-
viedol Ježiša na púšť, na
miesto samoty, hladu, skúš-
ky a utvrdenia, na miesto,

kde sa človek stretáva sám so sebou
a so svojím Bohom. Ježiš musel pre-
konať trojnásobné pokušenie. Ako
nový človek, ktorý sa nedá premôcť
nikým iným, iba Bohom, povie ľu-
ďom, že ich Kráľom a Pánom je Boh.

Ježiš neprijíma výzvy a odmieta
ponuku. Prišiel nie na to, aby pri-
niesol pokrm telu, ale duši. Kto verí
v neho, musí veriť jeho slovám i za
cenu hladu, bolesti, ba aj biedy. Bez
pozemského chleba sa možno za-
obísť, ale bez nebeského chleba sa
nemožno zaobísť, ak len nechceme
umrieť naveky. Nie zo samého
chleba žije človek, ale z lásky, nad-
šenia a z pravdy. Ježiš prišiel, aby
splnil všetko, čo je spravodlivé.

L

všetko zo seba, nešetria láskou, o-
púšťajú svojich blízkych, tam v ďa-
lekom svete sami opustení, vytvá-
rajú nové spoločenstvá, starajú sa o
chorých, pomáhajú im získať stre-
chu nad hlavou, zo všetkých svojich
síl im budujú nové domovy.

V koľkých mladých opäť ožila sila
a optimizmus krehkej Matky Terézie,
štedrosť srdca, ktorá pripomína lás-
kavého Svätého Otca, koľkí svojou
húževnatosťou dokážu prekonať ne-
smierne životné skúšky tak ako
František z Assisi?

Boli by sme aj my aspoň na chvíľu
takí šľachetní a pridali sa k večným
pustovníkom putujúcim tam, kde tre-
ba rozdávať lásku, kŕmiť hladných,
ošetrovať ranených, nebáť sa vziať
do náručia podvyživené choré dieťa?

Nie sú to rozprávky z neskutoč-
ného sveta, je to naša prítomnosť, v
ktorej sme sa my možno ocitli na tej
lepšej strane. Máme možnosť byť
zdraví, cestovať, chodiť do školy,
čítať knihy, nakupovať, voziť sa v
dobrých autách, urobiť si kedykoľvek
pohodlie, nemať na nič čas.

To všetko môže-
me. Niektorí pri-
tom prežívame,
chradneme na svo-
jej ľudskosti a pri-
jímame oné poku-
šiteľove dary, po-
dobajúce sa veľkým
kamenným balva-
nom, ktoré tarasia
cestu k ľudským
srdciam.

– km –
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 jednej slovenskej bájke sa
hovorí o tom, ako dva vrabce
bojovali o jedno pšeničné zrn-

ko. Každý z nich tvrdil, že mu patrí,
lebo ho našiel prvý. Keď sa objavil
kohút, pán dvora, mysleli si, že ich
spor spravodlivo vyrieši. Aké však bo-
lo ich prekvapenie! Kohút ich od-
plašil a zjedol zrnko sám.

Dalo sa to predpokladať, lebo už
odjakživa aj medzi ľuďmi pri podo-
bných situáciách platí, že väčšinou
víťazí sila a moc. Nech by sme sa
akokoľvek pokúšali nájsť v dejinách
opačný príklad, je ich tak málo, že
rýchlo upadajú do zabudnutia.

Ľudstvo po všetky tisícročia svojej
existencie chce niečo mať, posúva
hranice svojho štátu, vládne, bije sa
o to svoje „malé pšeničné zrnko“.
Odmieta pozvánku k pokániu, mie-
rnosti a k pokore, ktorá by ho zba-
vila od chamtivosti.

Častokrát sa pridáva na stranu
pokušiteľa, ktorý po štyridsať dní
prenasleduje Pána Ježiša na púšti.
Duch Svätý mu je veľkou posilou,
pomáha odolávať protivníkovi, odmie-
ta ponúknuté diablove kráľovstvá
sveta, moc i slávu.

Na čiu stranu sa niekedy pri-
dávame my, bezbranné aj bezmocné
tvory tejto planéty, keď si o sebe
myslíme, že sme najdokonalejší a vo
všetkom najistejší? Dokážeme as-
poň na chvíľku v tomto čase uva-
žovať o utrpení, bolesti a kríži, kto-
rých ťarchu si nevieme predstaviť?

Akým zázračným poslaním boli a
sú obdarovaní niektorí z nás, čo
nehľadia na svoje pohodlie a dávajú
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
18. 2.

6.45

Lv 19,1-2.11-18; Ž 19; Mt 25,31-46
11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 1.sk

17.00 + príprava birmovanci

Ut
19. 2.

6.45

1z 55,10-11; Ž 34; Mt 6,7-15
11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 2.sk

17.00 + príprava birmovanci

St
20. 2.

6.45

Jon 3,1-10; Ž 51; Lk 11,29-32
11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 3.sk

17.00 + príprava birmovanci

Št
21. 2.

6.45 Kňazské rekolekcie

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Ž 138; Mt 7,7-12
11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
22. 2.

Katedra sv. Petra, ap. 6.45
11.30

1 Pt 5,1-4; Ž 23; Mt 16,13-19
17.30 krížová cesta

18.00

So
23. 2.

6.40 8.30, 9.30 prípr. birmovanci

Dt 26,16-19; Ž 119; Mt 5,43-48 18.00

Ne
24. 2. 2. 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 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu 24. 2. o 14.00 hod. bude krížová cesta.

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Čierna M. Ruttkayová N. Tomková J. Kucharčík M. Prosbová

2. A. Zapotoková P. Urban A. Potocká M. Žiaranová A. Andrej

p. M. Ščerbej B. Šimková J. Karniš I. Farkašová M. Andraš

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 24. 2. 2002

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

23. FEBRUÁR – SV. POLYKARP
(69 – 155)

KÁNTROVÉ DNI od roku 450  z
ustanovanie pápeža Leva I. oslavujú
veriaci v celej Cirkvi.

Počas kántrových dní sú našou
povinnosťou tri veci:
1. sebazapieranie, t. j. zdržiavanie sa

mäsa a postenie sa
2. modlitba za úrodu
3. modlitba za dobrých kňazov, veď k

tomu nás povzbudzuje sám Pán Je-
žiš slovami: Žatva je veľká, ale málo
robotníkov. Proste Pána žatvy, aby
poslal horlivých a obetavých pracov-
níkov do svojej vinice.
Kántrové dni sú štyri razy do roka,

vždy v stredu, piatok a sobotu a sú
spojené s cirkevným rokom: 1. vdruhom
adventnom týždni ako príprava na Via-
noce, 2. prvý týždeň po Popolcovej stre-
de ako príprava na Veľkú noc, 3.  v týž-
dni pred Turícami ako vďaka za vy-
kúpenie a posvätenie, 4. po sviatku
Povýšenia sv. Kríža, ako  poďakovanie
za úrodu.

Slovo kántry by sa v slovenčine mohlo
porovnať so slovom „kántriť“, ničiť, le-
bo skutočne máme v sebe ničiť hriešne
náruživosti, ukrižovať sa hriechu.
Volajú sa aj Suchými dňami, lebo
kedysi naši otcovia strávili tieto dni
ozaj na suchom chlebe a vode.

OLYKARP SA NARODIL v r. 69
pravdepodobne v nežidovskej
zámožnej rodine. Bol žiakom

apoštolov a dôvorne sa poznal s
mnohými, ktorí videli Pána Ježiša.
Sami apoštoli ho ustanovili za
biskupa v prímorsom meste Smyrna
(terajší Izmír v západnom Turecku).
Tak svedčí okolo r. 190 sv. Irenej.
Keď bol Irenej ešte chlapec, bol
Polykarpovým žiakom. Polykarp
horlivo účinkoval ako biskup v
Smyrne 70 rokov. Kresťania ho
nadmieru milovali a ctili. Veľmi
úprimne bdel nad čistotou viery.

Polykarp neúnavne pracoval na ob-
rátení Židov i pohanov na kresťan-
skú vieru a naozaj veľmi mnohých
obrátil.

Sv. Irenej i dejepisec Eusébius
svorne svedčia, že „Polykarp veľmi
dlho žil a zomrel veľmi starý v naj-
slávnejšom a najvznešenejšom mu-
čeníctve“.

O Polykarpovej mučeníckej smrti
máme spis „Umučenie Polykarpa“,
ktorý je najstarším dokumentom z
diela „Acta Martyrum“ (Skutky mu-
čeníkov). Zo spisu sa dozvedáme,
že Polykarp bol už veľmi staručký,
keď v Ázii vypuklo prenasledovanie
kresťanov. Pohania osobitne žiadali,
aby postavili pred súd Polykarpa,
pretože on je na vine, že toľko ľudí
prestupuje z pohanstva na kresťan-
skú vieru. Kresťania ho ukrývali pred
pohanmi. Keď ho pohanskí vojaci ob-
javili, povedal: „Nech sa stane Pá-
nova vôľa!“ Viedli ho do amfiteátra.
Keď doň vchádzali, počul tajomný
hlas:„Polykarp, buď statočný!“ Tento
hlas počuli aj prítomní kresťania.
Prokonzul vyhovel žiadosti zhro-
maždeného ľudu a Polykarpa odsúdil
na smrť upálením. To sa stalo 23.
februára 155. Vtedy mal 86 rokov.

1. St, Pi a So sú kántrové dni.
Úmysel: prosba za odpustenie
hriechov.

2. V dňoch 1. - 3. marca sa v Remet-
ských Hámroch uskutoční duchov-
ná obnova mladých. Bližšie infor-
mácie nájdete na plagáte.

OZNAMY

Veriaci pozbierali „jeho kosti..... a
uložili ich na vhodnom mieste“. kde
sa veriaci každý rok zhromažďovali,
aby v radosti a veselosti slávili „deň
narodenia mučeníka“.

Kde sa teraz nachádzajú jeho re-
likvie, historicky sa nedá zistiť. Spo-
mínajú sa rozličné miesta.     – rm –

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


