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OKROK V TECHNIKE a vo vede
vystupňoval moc človeka do ne-
utešených rozmerov, ľudia sa

však nestali ani lepšími, ani šťast-
nejšími. Strach naširoko opantáva
život dnešného človeka, strach pred
katastrofou, o ktorej ani nevie, kedy
a ako nás prikvačí.

Krstom Ježiša, jeho pokúšaním na
púšti a zakončením činnosti Jána
Krstiteľa sa skončil čas prípravy: veľ-
ký obrat času je blízko. Ježiš začína
verejne vystupovať a ohlasovať „Bo-
žie evanjelium“. Keď Ježiš obstál
v skúške na púšti, čas biedy a boja
sa síce ešte neskončil, ale vo víťaz-
stve Ježiša, druhého Adama, nového
človeka, je zahrnuté už aj naše víťaz-
stvo: nemusíme už podľahnúť. Výzva
na obrátenie je výzvou veriť a dôve-
rovať.

Tu a teraz sa hlása Božie evanje-
lium, blahozvesť, že pre ľudí jestvuje
budúcnosť a záchrana. Záchrana ako
aj posolstvo prichádza výlučne a iba
od Boha prostredníctvom Ježiša
Krista. On je nový začiatok.

Boh sa spojil s človekom zmluvou.
Boh sa spojil s človekom ešte užšie,

keď mu poslal Spasi-
teľa Ježiša Krista. V
ňom má člo-
vek vykúpe-
nie z hrie-
chov a jeho
kríž je no-
vým znamením
zmluvy. Ježiš
Kristus – Spasiteľ –
zničil smrť, aby člo-
veka urobil dedičom
večného šťastia.
Každý pokrstený v
mene Najsvätejšej
Trojice, každý poz-
načený znakom krí-
ža má účasť na
zmluve s Bohom.
Zmluva však musí byť obojstranná,
nestačí zmluva len z Božej strany. To
je veľkou príležitosťou pre človeka,
ktorý sa musí sám zapojiť do tejto
zmluvy, musí robiť pokánie za svoje
hriechy, musí uveriť evanjeliu.

A tak sa kríž stane skutočným
znamením zmluvy a voda krstu istou
záchranou pred záhubou.

– jg –

ačalo sa pôstne obdobie. Sym-
bolický úkon Popolcovej stredy-
sypanie popola na čelo, zname-

ná začiatok novej etapy v liturgickom
kalendári. V tomto období viac ako
inokedy sa zvýrazňuje Ježišov kríž.
Aj keď kríže, najmä v umeleckom
prevedení, poznáme rôzne, musíme
si uvedomiť, že povinnosťou každé-
ho kresťana je, aby Ježišov kríž v čo
najdokonalejšej podobe sformoval vo
svojej duši.

Ak chceme rozjímať o zdokonaľo-
vaní sa v duchovnom živote, o svojom
správaní vo vzťahu ku svojím blíž-
nym, začnime tým, čo zanecháva ne-
priaznivé hlboké stopy v duši člove-
ka - to je hriech. Aj keď s ním boju-
jeme po celý rok, predsa v tomto
posvätnom období by sme mali byť k
sebe tvrdší, ráznejší. Je to čas in-
tenzívnej prípravy.

Vieme si predstaviť športovca,
ktorý by sa chcel vážne zúčastniť na
olympiáde a rok predtým ešte spo-
kojne „vegetuje“, ani ho nenápadne
trénovať? Ak by si predsa dovolil vy-
stúpiť na štadión, zožal by iba po-
smech. My všetci sme pozvaní na du-
chovnú olympiádu.

Ani po celý rok nie sme iba pozo-
rovateľmi duchovného diania, ale te-
raz, keď je kríž v popredí, má byť
stredobodom vo zvýšenej miere. O to
viac, že človek je ľahko zraniteľný
nie iba na svojom tele, ale nebýva
žulou ani v duchovnej sfére. Práve
preto je vhodné, aby sme sväté kni-
hy viac ako v ostatnom čase častej-
šie listovali, zvlášť čo sa týka utrpe-
nia Pána Ježiša. Veď pochopiť jeho
utrpenie znamená pochopenie i svoj-

ho vlastného utrpenia. Už i preto ne-
môžeme knihy Písma svätého čítať
ako román. Písmo obsahuje rady,
ktoré nás vedú po cestách pozemské-
ho života a súčasne aj do večnosti.

Čo vlastne znamená pôst?  Čo po-
kánie? Čo výzva, aby sme bedlili,
zmierili sa?  Sám Ježiš nám dal ná-
vod na dôstojné prežitie pôstu, keď
hovoril, že nemáme mať zamračený
pohľad, keď sa postíme (Mt 6,16)

Nie je to protirečenie? Príklady nám
dávajú za pravdu, že vášne, morálny
úpadok, nezodpovedné zahrávanie sa
s nebezpečenstvami, vytváranie pro-
filu konzumného človeka, ľahkomy-
seľnosť, falošné vidiny, ktoré podko-
pávajú stabilitu osobnosti, rodiny i
spoločnosti, volajú po sebadisciplíne
a osobnej zodpovednosti. Zážitky z
úspechov, ktoré jednotlivec dosiahne,
nemôže vyvolať zamračenú tvár, ale
radosť. Výsledok sebadisciplíny musí
byť úsmev. Vlastne odklon od kon-
zumného spôsobu života, znamená
posväcovanie života. Takýto život tre-
ba chrániť, brániť, obohacovať, posvä-
covať. K tomu nás vedú aj rady,
ktoré pôstne obdobie predkladá: mod-
litba, pôst, ostražitosť, pokánie, do-
bré skutky.

 Majme odvahu i v tomto roku
vkročiť do pôstneho obdobia s tým
úmyslom, že chcem prežívať Ježišo-
ve bolesti nie ako divák, ako čitateľ,
ale s vedomím, že trpel za mňa. To
si vyžaduje uplatňovať lásku k blíž-
nemu, naprávať naše vzťahy, ochot-
ne si odpúšťať, usilovať sa o vnáša-
nie spravodlivosti do spoločnosti, pre-
javovať súcitné srdce voči núdznym,
trpiacim a hriešnym. Nie je to ľahké,
zvlášť, ak chceme nasledovať Krista
nielen počas pôstnej doby, ale počas
celého života.  Je to však  výzva pre
nás všetkých.           – bl –

AKO PÔSTNE Z¡IT¡



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA
Lv 19,1-2.11-18; Ž 19; Mt 25,31-46 6.45 16.30 príprava 1.sv.p. - deti

11.30 + príprava birmovanci

17.00
Iz 55,10-11; Ž 34; Mt 6,7-15 6.45 16.30 príprava 1.sv.p. - deti

11.30 + príprava birmovanci

17.00
Jon 3,1-10; Ž 51; Lk 11,29-32 6.45 16.30 príprava 1.sv.p. - deti

11.30 + príprava birmovanci

17.00
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Ž 138; Mt 7,7-12 6.45

11.30 + začiatok adorácie

18.00 + záver adorácie

6.45
Ez 18,21-28; Ž 130; Mt 5,20-26 11.30

17.30 krížová cesta

18.00
Dt 26,16-19; Ž 119; Mt 5,43-48 11.30 8.30, 9.30 príprava birmovanci

Blažený, kto kráča podľa zákona 

Pánovho.
18.00

7.30

9.00

10.30
15.00 krížová cesta

Gn 22,1-18; Ž 116; Rim 8,31b-34; Mk 9,2-10 18.00

2. nedeľa v pôstnom období

So     
15. 3.

Ne    
16. 3.

Pi     
14. 3. Pane, ty si milostivý a my ti chceme v 

bázni slúžiť.

St     
12. 3.

Št     
13. 3.

Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.

Vyslyš ma, Pane, veď ťa vzývam.

Po     
10. 3.

Ut     
11. 3.

Pán vyslobodí spravodlivých zo 

všetkých tiesní.

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

16.3.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie A. Zapotoková B. Šimková A. Potocká J. Kucharčík

2. čítanie M. Ščerbej D. Gajdošová J. Karniš M. Žiaranová

prosby M. Čierna P. Urban N. Tomková

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach v nedeľu 9. 3. bude o 14.00 hod. pobožnosť.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
10. MAREC  SV. DOMINIK SAVIO

(1842 – 1857)

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

Kasárne Ne o 11.00

arodil sa 2. apríla 1842 v ro-
dine chudobných roľníkov, ju-
hovýchodne od Turína. Dali

mu meno Dominik, čo znamená Pá-
nov. Ním zostal nielen podľa mena,
ale aj celým svojím životom. Ako 4-
ročný vedel naspamäť ranné a ve-
černé modlitby. Ako 5-ročný mini-
štroval, a keď mal 7 rokov, vedel na-
spamäť celá malý katechizmus a
spovedať sa. Kňazi rozhodli, že mô-
že pristúpiť k prvému svätému prijí-
maniu, hoci má len 7 rokov. Domi-
nik na to spomínal aj po rokoch:„To
bol veľký deň, to bol najkrajší deň
môjho života!“

Už v siedmich rokoch vedel veľmi
dobre čítať a písať. Študoval s vý-
borným prospechom. Na jeseň 1852
sa Saviovci presťahovali do Mondo-
nia, blízko Castelnuova, kde Domi-
nik navštevoval vyššie triedy školy.
Tu bol Dominikovým učiteľom dôstoj-
ný pán Jozef Cugliero. On poznal aj
tajnú túžbu Dominikovho srdca -
stať sa kňazom. Zašiel do Turína k
don Boscovi a dohodol ich stret-
nutie, ktoré bolo 2. októbra 1854 v
Becchi.

Už 29. októbra 1854 vstúpil Do-
minik do oratória na Valdoccu v Tu-
ríne, kde don Bosco vychovával svo-
jich prvých chlapcov, študentov a re-
meselníkov.

Hneď po prijatí do oratória začal
navštevovať školu. Prijal ho zadarmo
profesor Jozef Bonzanino. Bol v trie-
de prvý, ale neobyčajne skromný. Bol
si vedomý, že svoje duševné vlohy ne-
má sám od seba, ale od Pána Boha.

Na jar 1855 don Bosco kázal v is-
tú pôstnu nedeľu o svätosti. Odvte-
dy pocítil Dominik nesmiernu túžbu
stať sa svätým a jeho pokáním bola
dokonalá poslušnosť. Vedel tiež, že
najsvätejšou vecou na svete je spo-

lupracovať na správe duší. Pod o-
chranou Panny Márie Nepoškvrne-
nej zorganizoval skupinu chlapcov,
ktorí si mali navzájom pomáhať na
ceste do neba a zároveň mali získať
Bohu čím viac kamarátov. Po založe-
ní družiny Nepoškvrnenej sa v ora-
tóriu rozprúdil nový život. Koncom
septembra 1855 si don Bosco vši-
mol, že Dominik potrebuje oddych.
Na jar 1856 sa jeho stav opäť zhor-
šil. V januári 1857 dostal silný ka-
šeľ. 1. marca prišiel poňho otec. Roz-
lúčil sa naposledy s donom Boscom.
Jeho stav sa zhoršoval. Dominik bol
do konca pri plnom vedomí, na tvári
mal blažený úsmev a zreteľne vra-
vel:„...Ach, aké krásne veci vidím...“.
Neskôr v zjavení povedal donovi Bos-
covi, že mu prišla v ústrety v posled-
nej hodine samotná nebeská Matka.

Zomrel 9. marca 1857 v Mondoniu.
Jeho telesné pozostatky preniesli v r.
1914 do baziliky Panny Márie Po-
mocnice v Turíne. Za svätého ho vy-
hlásil pápež Pius XII. 12 júna 1954. Je-
ho úcta je rozšírená po celom svete.

– rm –

OZNAMY

1. Stretnutie kresťanských dô-
chodcov bude v stredu 12.3.2003
o 10. hod. v orlovni rímskokatolíc-
keho kostola.

2. V sobotu 15.3.2003 o 9.30 bude
stretnutie horliteľov sv. ru-
ženca.

3. St, Pi a So sú jarné kántrové
dni. Úmysel: Príprava na pokánie
a sviatosť zmierenia a činorodá
láska k blížnym.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu 1. 3. 2003 sviatosť
krstu prijal Patrik Vyhnal.
Vítame ho v našom spolo-

čenstve. Nech je rodičom na radosť
a svetu na osoh.


