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RED OTÁZKOU, čo má-
me robiť, stojí vždy
otázka, kto sme. Vnútri

stvoreného sveta je človek by-
tosťou, ktorú Boh oslovil a eš-
te stále oslovuje. Nemáme ra-
di, keď sa nám pripomínajú
príkazy. Vtedy máme pocit, že
sa nám niečo nanucuje zvon-
ka. Boh však hovorí vnútri a
mali by sme pochopiť, že kaž-
dé Božie prikázanie je veľkou
ponukou.

Ježiš Kristus nie je zásad-
ný protivník vonkajšieho uc-
tievania Boha. Miluje jeruza-
lemský chrám, nazýva ho domom
svojho Otca. Práve preto ako Syn ne-
môže zniesť znesvätenie tohto chrá-
mu. Hnev pri očisťovaní chrámu je
výrazom jeho vášnivej lásky k Otcovi.
Keď sa ho pýtajú na splnomocnenie,
odpovedá záhadným poukázaním na
svoju smrť a vzkriesenie na tretí
deň. Aj jeho učeníci to pochopili až
po tom, keď bol vzkriesený z mŕtvych
a Duch Svätý im to pripomenul.

Pravý chrám je
tam, kde sa Boh
uctieva v Duchu a
pravde. Sám Ježiš
Kristus je pravý,
živý chrám. Pros-
tredníctvom neho
a s ním sa mod-
líme k Otcovi.

Apoštol Pavol
vytrvalo ohlasuje
Kristovu náuku. A
liturgia slova nám
Kristove zákony
pripomína:
– viera v jedného
Boha,
– oslava Božieho
mena,
– svätenie svia-
točných dní,

– úcta a láska voči rodičom,
– úcta k ľudskému životu,
– úcta k cudziemu dobru,
– starostlivosť o pravdu a dobré

meno blížneho.
V nich je obsiahnutá celá Božia

múdrosť. V nich sú obsiahnuté zá-
kladné potreby človeka.

Samozrejme, každé usporiadanie
je namáhavé, ale to usporiadanie
vnáša radosť.  – jg –
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ĎAČNOSŤ – vlastnosť, ktorá
robí človeka citlivým na krá-
su a dobro. Je ho okolo nás
dosť, len ho treba vnímať.

Evanjelisti viackrát hovoria o tom,
že keď Ježiš uzdravoval, vzdával Bo-
hu chválu a vďaku. Modlil sa. Kres-
ťan, nasledovník Krista, by mal mať
otvorené oči pre dobro, ktoré od Boha
dostáva. Čo všetko sme počas dní či
rokov nášho života od nebeského
Otca dostali a aká je naša vďaka?

Každý deň prináša okamihy, za
ktoré by sme mali ďakovať Bohu i ľu-
ďom, ktorí nám preukazujú lásku a
dobro. Ako je to s našou vďačnos-
ťou? S naším úprimným ďakujem?
Neraz až keď niekoho stratíme, uve-
domíme si, že medzi nami už nie je a
že sme mu možno mesiace, možno
roky nestačili vyjadriť ani tú najmen-
šiu vďaku. A to ďakujem za nášho
blížneho sme nepovedali ani Bohu.
Všetko berieme ako samozrejmosť.
Boh nás obdarúva svojou priazňou a
my, hoci vidíme biedy sveta, Pánove
dary prijímame ako desiati malomoc-
ní, z ktorých iba jeden Samaritán do-
kázal ďakovať Ježišovi za uzdravenie.
Len jeden! Tí ostatní to brali ako
samozrejmosť a nepovažovali prejaviť
Ježišovi svoju vďaku. (Porov. Lk 17,
11-19.)

Komu sa podobáme my? Tým
deviatim alebo tomu jednému? Keď
niečo urobíme dobre tomu druhému
(nezáleží na veľkosti pomoci), mali by
sme sa aj my z úprimného srdca po-
ďakovať Stvoriteľovi, že nám poslal
do cesty človeka, ktorému môžeme
pomôcť. Sme ochotní mu venovať
trochu viac zo svojho času, úprimne
ho vypočuť, poradiť, poskytnúť prís-
trešie, potešiť v smútku.

A my, čo tak šľachetne (bez vedľaj-
ších úmyslov), z čistého srdca pomô-
žeme, ďakujme Stvoriteľovi, že nám
dal silu a schopnosť pomáhať. Je to
nesmierny dar a nie každý je toho
schopný.

Každý deň nás vyzýva k tomu, aby
sme boli vnímaví, naučili sa navzá-
jom počúvať.

Niekedy aj naše mlčanie a „ti-
chosť“ v konaní je veľavravné. Na ni-
čom inom nám pri pomoci blížnemu
nesmie záležať. Stvoriteľ vidí do náš-
ho srdca, a to je pre nás najvzácnej-
šie. Vďaka, ktorú nám vyslovujú tí
druhí, by nám mala byť posilou pre
naše ďalšie skutky.

Pridajme sa k slovám Franza Blum-
ma, nemeckého básnika, ktorý ďa-
kuje Bohu týmito slovami: „Bože,
ďakujem ti, že som tu, že som človekom,
že môžem rozprávať, smiať sa, že môžem
pracovať a tvoriť. Bože, ďakujem ti, že
som tu a že žijem!“         – km –

Vďaka ti, môj Ježišu, že si sa chcel stať
dokonalým človekom, s milujúcim a najlás-
kavejším srdcom, ktoré miluje až na smrť,

ktoré bdie nad chudobnými i bohatými,
ktoré sa stará o hriešnikov i o spravodli-

vých. Urob naše srdcia podľa svojho srdca.
(J. Escrivá)
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

ZAMYSLENIE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

6.45 16.15 príprava 1.sv.p. - deti

2 Kr 5,1-15a; Ž 42; Lk 4,24-30 11.30 + príprava birmovanci

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. 17.00

ZVESTOVANIE PÁNA 6.45
Iz 7,10-14;8,10c; Ž 40; Hebr 10,4-10; Lk 1,26-38 11.30

Hľa, prichádza Pán plniť Božiu vôľu. 17.00
Dt 4,1.5-9; Ž 147; Mt 5,17-19 6.45 16.15 príprava 1.sv.p. - deti

11.30 + príprava birmovanci

17.00 17.15 príprava 1.sv.p. - deti

Jer 7,23-28; Ž 95; Lk 11,14-23 6.45 kňazské rekolekcie

11.30 + začiatok adorácie

18.00 záver adorácie

6.45
Oz 14,2-10; Ž 81; Mk 12,28b-34 11.30

17.30 krížová cesta

18.00
Oz 6,1-6; Ž 51; Lk 18,9-14 6.40 8.30, 9.30 príprava birmovanci

Bože, ty máš záľubu v srdci úprimnom. 18.00

7.30

9.00

10.30 krst po sv. omši

15.00 krížová cesta

2 Krn 36,14-23; Ž 137; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21 18.00

4. nedeľa v pôstnom období

So     
29. 3.

Ne    
30. 3.

Pi     
28. 3.

Pane, ty máš slová večného života.

St     
26. 3.

Št     
27. 3.

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a 

nezatvrdzovali si srdcia.

Po     
24. 3.

Ut     
25. 3.

Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, 

svojho Boha.
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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 18.00 10.30

30.3.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna R. Černáková J. Hudáček M. Žiaranová

2. čítanie A. Zapotoková B. Šimková N. Tomková J. Kucharčík

prosby M. Ščerbej D. Gajdošová P. Lörinc

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach bude krížová cesta v piatok 28. 3. o 17.30 a v nedeľu 30. 3. o 14.00.

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA

24. MAREC – SV. KATARÍNA
ŠVÉDSKA (1331? – †1382)

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

Kasárne Ne o 11.00

OLA DCÉROU KNIEŽAŤA Ulfa
Gudmarssona a sv. Brigity. Eš-
te v útlom veku ju zverili do

opatery tete, predstavenej kláštora
v Risbergu, kde dostala zbožnú vý-
chovu. Na želanie otca sa veľmi mla-
dá vydala.

Jej matka Brigita po smrti manže-
la založila kláštor vo Vadstene a sa-
ma doň vstúpila. Po dvoch rokoch sa
vydala na cestu do Ríma. Za ňou sa
pri príležitosti Svätého roka 1350 vy-
brala do Ríma aj Katarína. Nemala
ani 20 rokov. Do Ríma prišla správa,
že jej manžel Eggert zomrel. Katarína
sa rozhodla zostať v Ríme pri svojej
matke a pomáhať jej pri dobrých
skutkoch pre duchovné i časné blaho
blížnych.

O vdovu sa uchádzalo veľa pyta-
čov, ale ona odmietla všetky ponuky.
25 rokov žila Katarína so svojou svä-
tou matkou. Chodila s ňou na všet-
kých cestách po Taliansku a Európe
a sprevádzala ju aj na púti do Svätej
zeme. Po návrate do Ríma v r. 1373
Brigita umrela.

Katarína sa s jej telesnými ostat-
kami vrátila do Švédska, kde ju v r.
1375 pochovali v kláštore vo Vadste-
ne, do ktorého hneď vstúpila aj Ka-
tarína. Biskup ju v r. 1380 vymenoval
za predstavenú. V úsilí nájsť pote-
chu v odlúčenosti od matky zostavila
knihu „Potecha duše“, kde zhrnula
mnoho potešujúcich zásad, vybratých
zo Svätého písma.

Na žiadosť švédskeho kráľa odišla
Katarína do Ríma, aby poprosila
o svätorečenie matky a sledovala
proces jej kanonizácie. Pre spory
v Cirkvi sa svätorečenie matky odlo-
žilo a Katarína sa po piatich rokoch
opäť vrátila do vlasti.

ZÁKLADNÝ RECEPT NA SKONÈENIE

NEZMYSELNÝCH KONFLIKTOV

NIE TO SÍCE NEPRÍJEMNE,
ale atmosféra vojny, v ktorej ži-
jeme, nie je pre svet, žiaľ, ni-

čím novým. Na jej úskalia upozorňu-
je už koncilová konštitúcia s opti-
mistickým názvom Radosť a nádej
(por. GeS, čl. 79-82). Od Kaina ľudst-
vo žije v nezmyselnom kruhu vojny,
neschopné pochopiť, že jediný meč,
ktorý ho môže preťať, je milosrden-
stvo.

„Ten, kto nevráti facku, ale odpus-
tí, lebo miluje; kto povie: »Poď,
nebuďme takí, je to veľmi hlúpe a
smutné, poď na slnko, máme iné, čo
robiť…«, ten tvorí na zemi čosi úplne
nečakaného. Vyhadzuje do vzduchu
väzenie, ktoré okolo ľudí pomaly a is-
to budovali neblahé spory.“ (L. Evely)

„Buďte milosrdní, ako je milosrdný
váš Otec,“ vyzýva Ježiš. Boh mohol
začať vojnu proti človeku už po
prvom hriechu v raji. Napriek tomu
urobil prvý krok: „Adam, kde si? Poď,
nebuďme takí!“

prevzaté z www.rcc.sk

Namáhavá cesta ju vyčerpala. S
radosťou cítila, že sa blíži jej koniec.
Vykonala si generálnu spoveď a dňa
24. marca 1382 vo Vadstene zomrela.
Proces o vyhlásenie za svätú prebie-
hal v rokoch 1466 až 1489, ale nikdy
sa neukončil. Hoci úradne nebola vy-
hlásená za svätú, uctievali ju ako
svätú.         – rm –


