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 SVIATKU PATRÍ RADOSŤ, k pôstu smú-
tok. Na svadbe sa nemožno postiť. Má
však pôst vôbec nejaký zmysel pre nás

kresťanov? Ježiš a jeho učeníci sa nepostili,
ako sa postili farizeji. Veď to bol čas radosti:
kde je Ježiš, tam je radosť a tam je aj v bôli.
Kresťania sa už oddávna v piatok postili, v deň,
„kedy im bol vzatý ženích“. Nemáme byť otrokmi
pôstu. Nemáme však pôst zanedbávať. Možno
sa postiť aj z lásky.

Po otázke odpustenia hriechov sa teraz pred-
metom diskusie stáva otázka pôstu. Keď Ježiš
tvrdí, že teraz sú dni svadby, tak si tým náro-
kuje to isté, ako keď odpúšťa hriechy. Na sym-
bol svadby sa viažu dva obrazy: nová záplata na
starom rúchu a mladé víno v starých nádo-
bách. Z toho všetkého hovorí optimizmus: Boh
považuje za možné, ale aj za potrebné, obnoviť
svet a ľudí od základu.

Eucharistia je radosť, vďaka a chvála. Kris-
tus je uprostred nás. Prostredníctvom neho a
spoločne s ním ďakujeme Bohu, Otcovi, ktorý
nás sem povolal zo všetkých možných strán.

Kristus sa prihovára srdcu človeka, keď ho
učí spravodlivosti, aby v nej uznal panovanie
Boha nad sebou a aby sa mu vo všetkom pod-
riadil. Aby spravodlivo všetko posudzoval a aby
v spravodlivosti udelil každému, čo mu patrí.
Aby každému prejavil milosrdenstvo, aby sa

sám vierou usiloval o Bo-
žiu slávu a túžil po zasnú-
bení s Bohom…

To Boh stvoril človeka
na svoj obraz. Boh povolal
človeka k plnosti milosti.

Ježiš má byť mojím ži-
votom, mojím pokrmom,
mojím pokojom, mojou ra-
dosťou. Má byť mojou
vlasťou a mojou slávou.
Ježiš má pre mňa zna-
menať všetko…     – jg –

TČE NÁŠ, SVETA HMOTNÉHO
i nehmotného, veď nás cesta-
mi spravodlivých do svojho ne-

beského kráľovstva.
Otče náš, ktorý si na nebesiach,

posväť sa meno tvoje, príď kráľov-
stvo tvoje…

Tvoje meno je nad všetky mená fil-
mových hviezd, športových idolov,
nad mená filozofov, vedcov, bádate-
ľov. Stojí nad titulmi významných po-
litikov, je to sväté meno, chcem ho
ctiť a vyslovovať s úctou a bázňou.

Nauč ma nebrať ho nadarmo,
v kliatbach, zlorečení, hneve či v ne-
ovládateľnej vášni.

…buď vôľa tvoja ako
v nebi tak i na zemi…

Dobrý Otče, tvoje po-
zemské deti sú často
smutné, ustarostené,
nešťastné. Väčšmi pod-
liehajú zúfalstvu a bez-
dôvodnej panike ako ra-
dosti a pokoju. Chceli
by sme prijímať tvoju
vôľu, ale je to zložité.
Hovoríme – zajtra sa
pomodlím, potom bude
čas na rodinu, na
starých rodičov. Teraz ešte nie,
musím predsa vybaviť, vypracovať,
zabezpečiť. Ovládajú nás povinnosti,
máme pred sebou hory starostí, či
nedoriešených problémov. Odkla-
dáme chvíle pre Boha, odsúvame
nabok momenty lásky, ktoré môžeme
prežiť v pokoji len s Ním. Nie zajtra,
ale hneď treba skladať mozaiku pre-
potrebných drobností vedúcich k veľ-
kým veciam, k spáse, k tebe, Otče.

Chlieb náš každodenný daj nám
dnes…

Ten chlieb, ktorý nám zabezpečí
prežitie z hmotnej stránky…

Jednému stačí málo, iný potrebuje
viac, ďalší nemá nikdy dosť. Áno, Pa-
ne, aj takíto sme. Nech túžbu po
prepychu, bohatstve, po majetku, na-
hradí úprimná láska k blížnemu a
snaha, čo najväčšmi sa ti priblížiť
najmä cez duchovné hodnoty. Nauč
nás prosiť o pozemský chlieb a daj
nám schopnosť nesebecky sa oň po-
deliť s tými, ktorí ho nemajú. Denne
dostávame pozemský chlieb, ale nie-
len z neho žijeme…

S vierou chceme prijímať aj chlieb
života a s ním potrebnú silu konať
spravodlivo a podľa svedomia v kaž-

dej i zdanlivo bezvý-
chodiskovej situácii.
Veď túžbu po duchov-
ných dobrách často
pociťujeme oveľa in-
tenzívnejšie ako po
materiálnych hodno-
tách.

…odpusť nám
naše viny, ako i my
odpúšťame svojim
vinníkom…

Odpustiť? Koľko-
krát a dokedy? Nie
sedem, ale sedemde-

siatsedem…
Nie je to iba magická sedmička –

to znamená vždy, za každých okol-
ností, každému… a nehádzať ani
symbolickým kameňom.

…a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.

Zlého vo všetkých jeho podobách,
pokušeniach rozmanitého druhu,
nielen v skutkoch, ale aj v myšlien-
kach a slovách. Moc pokušenia je
veľká, ale tvoja, Pane, je ešte väčšia
a pretrváva, lebo je podložená neko-
nečnou láskou.

– km –
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Počas nasledujúceho týždňa bu-
deme spovedať nasledovne:
Trebišov: ráno pred sv. omšou,
dopoludnia od 10.30,
popoludní: Štv, Pi od 15.00
Vojčice: Ut od 15.30
Zempl. Hradište: Str od 17.00

2. Fašiangová poklona: Vojčice Po
od 16.00, Trebišov Ut.

3. Popolcová streda je deň veľkého
pôstu, času prípravy na oslavu Kri-
stovho zmŕtvychvstania. Značenie
popolom bude pri každej sv. omši.

4. Pôstna disciplína na Popolcovú
stredu a Veľký piatok: Každý kres-
ťan katolík v tieto dni má povin-
nosť zdržiavať sa mäsitého pokr-
mu a zachovať pôst, t.j. 3x na deň
jesť a len raz sa nasýtiť. (Povin-
nosť pôstu zaväzuje od 18 do 60 ro-
kov; povinnosť zdržiavať sa mäsitého
pokrmu zaväzuje od 14 rokov.)

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

6. Na budúcu nedeľu 9. 3. bude
zbierka na charitu.

7. V zmysle zá-
kona 366/99
môže každá
fyzická osoba
odovzdať 1% zo svojej celoročnej da-
ne, ktorá sa odvádza štátu, inej záko-
nom určenej inštitúcii. Našim veria-
cim ponúkame možnosť toto 1% dane
odviesť charitnému domu vo Vojči-
ciach. Adresa:
Občianske združenie
Teresa Benedicta
Milhostov 20,  075 01 Trebišov
IČO: 31313680
č. účtu: 20186834/6500

8. Veriaci z Breziny a ich duchovný
pastier nám poslali ďakovný list
za zbierku na výstabu kostola Se-
dembolestnej Panny Márie v Bre-
zine. Vyzbieralo sa 26.227,- Sk.
Dobrý Boh nech odplatí Vašu štedrosť!

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA
Sir 17,20-28; Ž 32; Mk 10,17-27 6.45

11.30

17.00

Sv. Kazimíra 6.45
Sir 35,1-15; Ž 50; Mk 10,28-31 11.30 + začiatok adorácie

Obetuj Bohu obetu chvály. 17.00 + záver adorácie

POPOLCOVÁ STREDA 6.45
Joel 2,12-18; Ž 51; 2Kor 5,20-6,2; Mt  6,1-18 11.30

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. 17.00
Dt 30,15-20; Ž 1; Lk 9,22-25 6.45

11.30

18.00
Sv. Perpetuy a Felicity 6.45 prvý piatok

Iz 58,1-9b; Ž 51; Mt 9,14-15 11.30
17.30 krížová cesta

18.00
Sv. Jána z Boha, rh. 6.40 fatimská sobota

Iz 58,9c-14; Ž 86; Lk 5,27-32
Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem 

kráčať v tvojej pravde.
18.00

7.30

9.00

10.30
15.00 krížová cesta

Gn 9,8-15; Ž 25; 1 Pt  3,18-22; Mk 1,12-15 18.00

st     
5. 3.

čt     
6. 3.

Radujte sa spravodliví, a plesajte 

v Pánovi.

Blažený človek, čo v Pána skladá 

dôveru.

po     
3. 3.

út     
4. 3.

1. nedeľa v pôstnom období

so     
8. 3.

ne     
9. 3.

pá     
7. 3. Bože, ty nepohŕdaš srdcom 

skrúšeným a poníženým.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

9.3.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ.  Bajus M. Ruttkayová A. Potocká B. Dinisová

2. čítanie K. Balintová R. Černáková P. Lörinc M. Švagrovská

prosby J. Galgan D. Gajdošová J. Hudáček

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach bude krížová cesta v piatok 7. 3. o 17.30 a v nedeľu 9. 3. o 14.00.

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA
3. MAREC – SV. KUNIGUNDA
(978? – †1033)

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.30  – Ústav Ut, Št, So o 11.00

 11. storočí  panoval v Nemecku
cisár Henrich II., ktorý žil tak
bohabojne, že ho po smrti vyh-

lásili za svätého. Aj jeho manželka
žila čnostným a bohabojným životom
ako on. Bola to cisárovná Kunigunda.

Rodičia jej od detstva poskytli so-
lídnu kresťanskú výchovu. Asi 20-roč-
ná sa vydala za bavorského vojvodu
Henricha, ktorého v r. 1002 zvolili za
nemeckého kráľa. 14. 2.1014 prijal
Henrich s manželkou z rúk pápeža
Benedikta VIII. cisársku korunu. Po
návrate z Ríma žili ticho v pokoji. Izba
Kunigundy bola bez akejkoľvek nádhe-
ry, za sedadlo jej slúžila drevená la-
vica. Štedro podporovala chudobných
a aj najbiednejší mali k nej prístup.

O tomto manželstve sa hovorilo,
že obaja manželia urobili sľub, že za-
chovajú panenskú čistotu, ale aj to,
že manželka bola neplodná a cisár ju
mohol prepustiť. Pre jej veľkú nábož-
nosť a svätosť dal prednosť žiť s ňou
aj bez nádeje na potomstvo. Kuni-
gunda s cisárovou pomocou v r. 1007
postavila dóm v Bambergu a v r. 1017
benediktínsky kláštor sv. Kríža pre
mníšky v Kaufungene. V r. 1024 um-
rel jej manžel. V r. 1025 na prvé výro-
čie smrti jej manžela určili posviacku
chrámu v kaufungenskom kláštore.
Cisárovná pozvala na slávnosť bisku-
pov, dvoranov a rytierov krajiny. Oz-
dobená zlatom a drahokamami pris-
túpila k oltáru a tu zložila korunu a
obliekla sa do rehoľného rúcha. Jej
majetok použili na stavbu kláštorov
a chrámov. V kláštornej tichosti st-
rávila 15 rokov, až ju ťažká choroba
uložila na smrteľné lôžko. Veľký bol
zármutok v kláštore aj po celom oko-
lí, len Kunigunda bola veselá.

Pokojne zomrela v Pánu 3. 3.1033.
Inocent III. v r. 1200 schválil jej uc-
tievanie ako svätej.         – rm –


