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EŽIŠ KRISTUS nás vyzýva, aby
sme sa učili od neho, aby sme
ho nasledovali. Aj keď v tomto

smere je vzorom predovšetkým pre
pedagógov, táto výzva sa nevzťahuje
len na nich, ale na každého, kto sa
hlási k jeho učeniu. Človek len čo
sa narodí, musí sa učiť - chodiť, roz-
právať, čítať, písať...  Ale učí sa aj
zaujať správny postoj k rôznym ži-
votným situáciám.

Kresťanská pedagogika pri výchov-
nom pôsobení čerpá hlavne z učenia
Učiteľa, Pána Ježiša Krista, ktorý po-
volal jednoduchých galilejských ry-
bárov za svojich učeníkov, začal  ih-
neď s ich vzdelávaním, s ich výcho-
vou. Aj keď to boli jednoduchí ľudia,
dokonca môžeme predpokladať , že
nevedeli všetci písať, vieme z Evan-
jelií, aké úžasné sú výsledky Ježi-
šovej trojročnej školy.

„Keď Ježiš videl veľké zástupy,
vystúpil na vrch. A keď sa posadil,
pristúpili k nemu jeho učeníci. Ot-
voril ústa a učil ich: „Blahoslavení
chudobní v duchu, lebo ich je ne-
beské kráľovstvo.....“ (Mt 5,1n) Ho-
voril s najväčšou vážnosťou, ako kto
má moc. S dôverou sa odvoláva na
toho, kto ho poslal, na Otca. Hovorí
ako nikdy človek nehovoril. Zástupy
ho nasledujú a počúvajú po celé dni.
Učil  náuku náboženskú v chráme, v
synagógach, všade. Ježiš nepredložil
svoje učenie ako usporiadané po-
jednanie, ale oznamoval ho pri veľmi
rôznorodých životných situáciách a
stretnutiach.

   Jedinečnosť Ježišovho učenia
spočíva v jeho tóne a obsahu.  Napriek
tomu, že podobenstvo predstavovalo
známu a prijímanú formu vyučova-
nia, v židovskej literatúre nenájdeme
nič, čo by sa vyrovnalo živosti, rôz-
norodosti i púhemu množstvu Ježišo-
vých podobenstiev, tým menej potom
ich vieroučným a etickým dôrazom.

Ježišovo vyučovanie sa vyznačuje
tým, že neznelo ako prednášky v
akademickom prostredí. Rodilo sa z
osobných stretnutí, otázok, z rozho-
vorov s náboženskými predstaviteľmi
(ktoré obvykle začínali oni), z potre-
by poučiť učeníkov ohľadne svojho
blížiaceho utrpenia a smrti  a ich bu-
dúcej úlohy pokračovateľov v jeho
službe. Ježiš síce „prednášal“ zás-
tupom, často dlhú dobu, ale boli to
excelentné „prednášky“ , aké nachá-
dzame v Evanjeliách (napr. KÁZANIE
NA HORE) , aj keď jazykovo - lite-
rárny výklad hovorí o úprave týchto
výrokov.
Obzvlášť typické sú pre Ježišovo
vyučovanie epigramy, prekvapivé vy-
jadrenia s častými nadsadeniami a pa-
radoxami, ktoré majú pomôcť po-
chopiť ich zmysel. (Mk 10,25;12,17)

Ježišovo vyučovanie nikdy nebolo
nudné, a možno si ho preto zapa-
mätať oveľa lepšie než formálnejšiu
či štylizovanú výuku.  Predovšetkým
však nebolo len teoretické, ale pria-
mo súviselo so životom, preto je ne-
vyčerpateľným zdrojom inšpirácie a
poučenia pre nás všetkých.

– bl –

 „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a
pokorný srdcom; a nájdete  odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo
je príjemné a moje bremeno ľahké.“  Mt 11,29Mt 11,29-30

UÈTE SA ODO MÒA (Jez¡iš Kristus - uèite¾)

ÁN JEŽIŠ v podobenstvách nie-
len rozprával, ale podobenstvá
aj uskutočňoval. To, čo my na-

zývame zázrakmi, sú znamenia: svoj
cieľ dosahujú až vtedy, keď sa zna-
menie vidí, a čo bolo naznačené, po-
chopí.
Zázraky samy osebe ešte
nie sú presvedčivými dô-
kazmi jeho božstva. Nie
sú takými pre kriticky my-
sliaceho človeka a neboli,
ako to ukazuje zázračná
udalosť, ani pre Ježišo-
vých súčasníkov. Ježiš ko-
nal zázraky, o tom nemož-
no pochybovať. Podstatné
na zázrakoch nie je to, že
sa deje čosi nemožné
alebo neobyčajné, ale že
sa v prebiehajúcom zna-
mení prihovára človeku Boh. Kde
chýba viera, Ježiš nerobí nijaké zá-
zraky.

Pán Ježiš nežil pre seba. Každá
chvíľka jeho života bola darom, obe-
tovaním, skúškou na veľkú obetu.

Život človeka vo všeobecnosti mô-
žeme prirovnať k orechovej škrupine
plávajúcej na mori. More je vo svo-
jom pokoji nádherné, ale zrazu tie
hrôzostrašné vlny... A zúfalstvo na-
pĺňa srdce človeka, strach ho oberá

o všetky sily, odnikiaľ ne-
vidí záchranu. Takou búr-
kou v živote môže byť ne-
pochopenie v rodine, od-
chod dobrého priateľa,
smrť najbližších, choroba,
zmrzačenie a ešte mnoho
iných životných búrok,
ktoré prichádzajú jedna
za druhou s hrozným hro-
mobitím.

Ani uprostred toho hro-
mobitia človek nie je sám,
je s ním všemohúci Boh.
Boh, ktorý pamätá na

každého. Boh, ktorý chráni život kaž-
dého človeka. Boh, ktorého všetko po-
slúcha, všetko, azda okrem človeka.

Keď viem, že on je so mnou, pre-
čo sa tak strachujem, prečo som člo-
vekom malej viery?           – jg –

„ÈO SA TAK BOJÍTE?! EŠTE STÁLE NEMÁTE VIERU?“ (Mk 4, 41)



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

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

6.45
Jer 1,4-10; Ž71;1 Pt 1, 8-12; Lk 1,5-17 11.30

Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. 17.00

Narodenie sv. Jána Krstiteľa 6.45
Iz 49,1-6; Ž139;Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80 11.30

Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne. 17.00

6.45
Gn 15,1-12.17-18; Ž105; Mt 7,15-20 11.30

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 17.00

6.45
Gn 16,1-12.15-16; Ž106; Mt 7,21-29 11.30

Oslavujme Pána, lebo je dobrý. 18.00

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 6.45
Oz 11,1.3-4,8c-9;(Ž)Iz 12,2-6;Ef3,8-12.14-19;Jn19,31-37 11.30

Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy. 18.00
Nepoškvrneného srdca Panny M árie 6.40

Iz 61,9-11; (Ž) 1 Sam 2,1-8; Lk 2,41-51

Srdce mi plesá v mojom Bohu. 18.00

7.30

9.00

10.30
15.00 vešpery

Sk 12,1-11; Ž34;2Tim 4,6-8.17-18;Mt 16,13-19 18.00

Sv. Petra a Pavla

So     
28. 6.

Ne     
29. 6.

Pi     
27. 6.

St     
25. 6.

Št     
26. 6.

Po     
23. 6.

Ut     
24. 6.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 9.00

Z.Hradište 10.30

29.6.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus M. Ruttkayová A. Potocká B. Dinisová

2. čítanie K. Balintová P. Urban D. Kassay M. Švagrovská

prosby H. Magurová D. Gajdošová K. Kassayová

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach budú v nedeľu 29. 6. o 14.00 vešpery.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
25. JÚN – SVÄTÝ VILIAM

(1085 - 1142)

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Robert Šesták a Lenka Barillová
Rastislav Jílek a Monika Jakubová

Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

1. Po - Pi hodinu pred každou sv.
omšou – možnosť prijať svia-
tosť pokánia.

2. Na budúcu nedeľu bude zbierka
„Halier sv. Petra“.

3. V piatok na slávnosť Najsvätejšie-
ho Srdca Ježišovho je možné za
obvyklých podmienok získať úplné
odpustky, keď sa zúčastníme na
verejnom recitovaní modlitby Naj-
sladší Ježišu predpísanej na túto
slávnosť.

4. Vo štvrtok budú  kňazské rekolek-
cie v Sečovciach, ktoré začnú sv.
omšou o 9.30.

ZZZZZOOOOO     ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V sobotu 14. 6. si  sviatosť
manželstva vyslúžili Marek
Sovák a Katarína Tirpáková a

Richard Gotthardt a Mária Jendže-
jovská. Na spoločnej ceste životom
im prajeme veľa Božieho požehna-
nia.

V nedeľu 15. 6. sviatosť krstu
prijali Matej Demovič a Sa-
muel Vaňko. Vítame ich v na-

šom spoločenstve. Nech sú rodičom
na radosť a svetu na osoh.

ILIAM SA NARODIL vo Vercelli
v Savojsku zo šľachtických a
bohatých rodičov. Čoskoro však

osirel. Viliam sa vyznačoval zbožno-
sťou a túžbou po vedomostiach.

Ako 15-ročný sa rozhodol vykonať
púť k hrobu sv. Jakuba v Španiel-
sku. Šiel peši, bez peňazí. V istom
španielskom meste ho prijal milo-
srdný kováč, ktorý mu chcel pos-
kytnúť pohostinstvo. Viliam sa us-
pokojil s kúskom chleba a s vodou.
Odtiaľ chcel pokračovať púťou do
Svätej zeme. Zdržal sa však v kraji
Ruglia, kde v samote začal žiť ako
pustovník.

Na radu pustovníka, sv. Jána z
Matery, začal žiť ako pustovník na
vrchu pri Avelline, východne od Nea-
pola. Väčšinou času strávil v modlit-
be, kľačiac na skale. Niekoľkí svetskí
kňazi ho požiadali, aby smeli žiť v
jeho blízkosti a pod jeho vedením.
Jeho pravidlo života bolo: veľa sa
modliť, neúnavne pracovať a telo si
umŕtvovať pôstom.

Keď kňazi s podmienkami súhla-
sili, postavili si chyžky, a tak dali v
r. 1118 alebo 1119 základ kongregácii
benediktínskych mníchov „de Monte
Vergine“. Po čase však kňazi preja-
vili svoju nespokojnosť a začali šom-
rať. Napokon dal Viliam súhlas na
postavenie kostola, ba vystavali aj
veľký kláštor.

Viliam nechcel ustúpiť od svojich
pravidiel, a preto odišiel z Monte
Vergine. Pobral sa na vrch Laceno,
aby tam žil podľa svojho pustovníc-
keho ideálu.  Boh mu vnukol, že má
ísť zakladať kláštory. Viliam išiel na
západ, na horu Cognato. Založil tu
kláštor aj kostol. Stal sa opäť pred-
staveným. Po čase zveril kláštor do
spoľahlivých rúk a odišiel do doliny
Goleto, kde postavil mužský a žen-

ský kláštor a kostol. Viliam nabádal
sicílskeho kráľa Rogera II., aby uro-
bil poriadok na dvore. Tým vyvolal
nenávisť dvoranov, ktorí sa mu chceli
pomstiť. Nepodarilo sa im to a kráľ
si ho potom veľmi ctil a vážil. 24.
júna 1142 v Golete vrátil svoju dušu
Bohu. – rm–


