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TO MÁ SVOJ KAŽDODENNÝ
chlieb, môže žiť. Kto sa stále
musí strachovať, či ho bude

mať, ten nežije v chudobe, ale v bie-
de. Chudoba je jednou zo základ-
ných požiadaviek Ježiša, bieda je
hanbou – pre bohatých. Ježiš Kris-
tus učí zástupy o spáse a vyhladnu-
tých nasycuje chlebom.

Kristus žije pre druhých, má s ľuď-
mi súcit, ich potreby sú jeho potre-
bami, ich spása je jeho jedinou sta-
rosťou, ich hlad je jeho hladom, a
keďže je schopný im pomôcť, nešetrí
sa a pomáha. Najprv im dal seba
v ohlasovaní Slova a potom ich na-
sýtil chlebom na pustom mieste.

Žijem v spoločenstve bratov a ses-
tier, žijem v spoločenstve tých, čo
vždy potrebujú chlieb lásky a chlieb
spásy a môžem im pomôcť… Všetci
títo potrebujú moju dobrotu, môj
úsmev, moje dobré slovo, moju pria-
zeň a moje pochopenie. Môžem im
dať skutočne veľmi mnoho, lebo im
môžem dať seba samého… Dokonca
som povinný dať im seba, lebo sám

ZÁZRAÈNÉ ROZMNOZÁZRAÈNÉ ROZMNOZÁZRAÈNÉ ROZMNOZÁZRAÈNÉ ROZMNOZÁZRAÈNÉ ROZMNOZZZZZ¡¡¡¡¡ENIE CHLEBOVENIE CHLEBOVENIE CHLEBOVENIE CHLEBOVENIE CHLEBOV

Boh ma pozval, aby som trpezlivo
znášal všetkých v láske, aby som
všetkým v láske slúžil. Boh Otec je
totiž vo všetkých, skrze všetkých
chce prijímať lásku a skrze všetkých
chce svoju lásku dávať.

Ľudia, ktorých Pán Ježiš zázračne
nasýtil, nežili v biede, ale aby Ježiša
mohli počúvať, riskovali, že budú
hladní. Neboli to nijakí svätci ani
veriaci. Ježiš ich nasýtil, to malo byť
pre nich znamením.

Boh môže nasýtiť len tých ľudí, čo
sú hladní. Pane, daj mi hlad a smäd
po tebe, živom Bohu.  – jg –

ASISTENCIA. Asistere znamená byť
prítomný, poskytnúť pomoc, dávať

pozor, byť blízko pri niekom, aby sme
mu mohli pomôcť jednoducho po celý
čas. Pri preventívnom systéme je vycho-
vávateľ vychovávateľom 24 hodín den-
ne. Je to základná zložka Don Boscovho
preventívneho systému. Dôvodom pre
asistenciu je predchádzanie konaniu
zla, aby potom nebolo potrebné trestať.
Don Boscovi išlo hlavne o predchádza-
nie hriechu, fyzickému zlu, úrazom, a to
hlavne u mladších detí. Pri uplatňovaní
tohto princípu má vychovávateľ najšir-
šiu možnosť spoznať chovanca zo všet-
kých strán, nielen ako sa správa pri
vyučovaní. Aby chovanci dokázali prijí-
mať rady od vychovávateľa musia mu dô-
verovať a mať ho radi. Ak sa vychováva-
teľ naučí mať rád to, čo majú radi cho-
vanci, potom aj u chovancov je veľká
pravdepodobnosť, že začnú mať radi to,
čo chce vychovávateľ. Dobrý vychováva-
teľ-asistent musí mať u chovancov dô-
veru a tá sa buduje postupne na základe
lásky, ktorá má vychádzať od asistenta.

HRA. Vo výchove niet voľného času,
vychováva sa aj počas zábav, hier.

Hra rozvíja fyzické sily a rôzne schop-
nosti napr. odolnosť, pozornosť, odva-
hu, fantáziu, vôľu, city… Rozumný vy-
chovávateľ prijíma a využíva prirodzenú
hravosť a vytvára si z nej pomocníka pri
výchove fyzických, duševných síl a
mravných čností. Hra je u mladých pro-
striedkom proti nude, nič nerobeniu,
ktoré často vyúsťuje do konania zlého.
Pomocou hry sa vychovávateľ veľa do-
zvie o svojich chovancoch, lebo pri hre
sú spontánni a v zápale hry sa tak ne-
kontrolujú. Hra prináša radosť, ktorá
vytvára zdravé prostredie pre čnostný
život. Ale nie všetky hry sú dobré, Don
Bosco vylučuje hry nebezpečné telesné-
mu zdraviu a mravnosti a uprednostňuje

hry spoločné, pohyb-
livé, živé… Don Bos-
co povýšil hru, zába-
vu na posväcujúci
prostriedok, ktorým
sa dokázal priblížiť
k chovancom a cho-
vanci k nemu.

ČISTOTA. Podľa Don Bosca len ten
môže byť svätý kto je veselý. A kto

nemá čistú dušu ten nemôže byť veselý,
lebo ho trápi svedomie. Čistota umožňu-
je milovať úprimným a nerozdeleným
srdcom, lebo vtedy človek vidí udalosti
neskresleným pohľadom. Na vytvorenie
skutočného priateľstva je čistota sku-
točne potrebná. Preto Don Bosco kládol
veľký dôraz na spoveď. Za vzor čistoty
dal Don Bosco Pannu Máriu.

NADPRIRODZENÉ VÝCHOVNÉ PRO-
STRIEDKY sú nevyhnutným dopln-

kom prirodzených výchovných prostried-
kov a vychovávateľ ich má používať čo
najviac, lebo dávajú človekovi nadpri-
rodzenú pomoc – milosť Božiu. Medzi
najdôležitejšie patrí: modlitba, sv. omša,
sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, du-
chovné čítanie, duchovné cvičenia, li-
turgický život… Don Bosco hovoril svo-
jim chovancom o dvoch oporných stĺ-
poch na ceste ku svätosti, a to úcta
k Ježišovi vo sviatosti a úcta k Panne
Márii. Tiež zdôrazňoval výchovu k mod-
litbe, pokladal ju za veľmi dôležitú pri
formovaní chovancov. Kto chce využívať
nadprirodzené prostriedky musí ovládať
aj tie prirodzené z oblasti pedagogiky aj
psychológie. Nemožno sa len odvolávať
na pomoc Božiu bez vlastného pričine-
nia. Ako to pekne vyjadril Don Bosco:
„Pracujem, akoby všetko záviselo odo mňa
a nič od Boha, modlím sa, akoby všetko
záviselo od Boha a nič odo mňa.“ Ako
pracujeme a modlíme sa my? Tak ako
Don Bosco? – bl –

PREVENTÍVNY VÝCHOVNÝ SYTÉM DON BOSCAPREVENTÍVNY VÝCHOVNÝ SYTÉM DON BOSCAPREVENTÍVNY VÝCHOVNÝ SYTÉM DON BOSCAPREVENTÍVNY VÝCHOVNÝ SYTÉM DON BOSCAPREVENTÍVNY VÝCHOVNÝ SYTÉM DON BOSCA
asistencia, hra, èistota, prirodzené a nadprirodzené výchovné prostriedky



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
Ex 32,15-34;Ž 106; Mt 13,31-35 11.30

Odpusť, Pane, vinu svojmu ľudu. 17.00

Sv. Marty 6.45
1Jn 4,7-16; Ž34; Jn 11,19-27 11.30

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. 17.00

Sv. Petra Chryzológa, bs. uč. 6.45
Ex 34,29-35; Ž 99; Mt 13,44-46 11.30

Len ty si svätý, Pane, Bože náš. 17.00

Sv. Ignáca z Loyoly, kň. 6.45
Ex 40,16-21.34-38; Ž84; Mt 13,47-53 11.30

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov. 18.00
Sv.Alfonza Márie de'Liguori,bs.uč. 6.45 prvý piatok

Lv 23,1.4-11.37; Ž 81; Mt 13,54-58 11.30
Plesajme Bohu, nášmu pomocníkovi. 18.00

Sv.Euzébia Vercellského, bs.uč. 6.40 fatimská sobota

Lv 25,1.8-17; Ž 67; Mt 14,1-12

Velebte Pána, všetky národy. 18.00

7.00

9.00

10.30
15.00 pobožnosť

Ex 16,2-4.12-15; Ž 78; Ef 4,17.20-24;Jn 6,24-35 18.00

St     
30. 7.

Št     
31. 7.

Po     
28. 7.

Ut     
29. 7.

18. nedeľa v období cez rok

So     
2. 8.

Ne     
3. 8.

Pi     
1. 8.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

3.8.2003 7.00 9.00 10.30 18.00
1. čítanie A. Zapotoková M. Ruttkayová A. Potocká J. Kucharčík

2. čítanie M. Ščerbej P. Urban M. Sakáčová M. Žiaranová

prosby M. Čierna R. Černáková J. Karniš
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Vo Vojčiciach bude v nedeľu 3. 8. o 14.00 pobožnosť. SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ladislav Gugh a  Martina Vinclerová
Peter Šimko a Katarína Kosiaková
Bohdan Čeľovský a Denisa Gibová

Martin Jeňo a Katarína Pistová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

1. Počas týždňa budeme spovedať
nasledovne: Trebišov: ráno pred
sv. omšou, dopoludnia od 10.30 a
popoludní: v  Štv a Pi od 15.00;
Vojčice: Str od 17.00
Zempl. Hradište: Štv od 18.00.
Spovedanie chorých Pia od 9.00.

2. Absolventi základných škôl sa mô-
žu prihlásiť na prípravu k prijatiu
sviatosti birmovania v úradných
hodinách od 1. 8. 2003 na farskom
úrade. Podmienkou k zápisu je ov-
ládanie základných modlitieb a pri-
kázaní. Záujemci nech sa hlásia
osobne.

3. Tí, ktorí ukončili 2-ročnú prípravu
k sviatosti birmovania môžu od
1. 8. do 31. 8. absolvovať závereč-
né preskúšanie v úradných hodi-
nách vo farskej kancelárii.

4. Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčast-
niť sv. omše so Svätým otcom
v Rožňave, nech sa prihlásia v sa-
kristii u p. kostolníčky.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
30. JÚL – SV. PETER CHRYZOLÓG

(?380–450)
O ŽIVOTE SV. PETRA Chry-
zológa máme málo historic-
kých prameňov. Málo alebo
nič nevieme o jeho základ-

nej duchovnej a rozumovej výchove.
Nič nevieme ani o jeho rodine a veľ-
mi málo o jeho rodisku. Narodil sa
v Taliansku v provincii Emília vo Fo-
rum Cornelli, ktorú spravoval a vie-
dol zbožný a učený biskup Cornelius.
On sa stal Petrovým učiteľom na
ceste vzdelanosti a svätosti.

Nadaný Peter pod vedením bisku-
pa Kornela robil rýchle pokroky vo
vedách svetských, bohosloveckých i v
kazateľskom umení. Hoci bol mladý,
biskup Kornel ho vysvätil za diako-
na. Čoskoro vstúpil do benediktín-
skeho rádu. Medzi rokom 424 a 429
zomrel v Ravenne biskup Ján. Po
dlhom vzpieraní, iba z poslušnosti
pápežovi, prijal Peter biskupskú ber-
lu a nastúpil cestu do Ravenny. Ra-
venna sa podvolila vôli pápeža a pri-
jala Petra s veľkými prejavmi radosti.
Biskup Kornel ho vysvätil za bisku-
pa. V biskupstve sa Petrovi otvorilo
široké pole pôsobnosti. Svojich ve-
riacich priviedol na pravú cestu.
Jeho horlivosť najlepšie poznávame
z kázní, ktoré sa zachovali. Peter bol
jeden z najvynikajúcejších kazateľov
5. storočia. Pre jeho výrečnosť ho
pomenovali Chryzológom (Zlatoslov-
ným) alebo mužom zlatých slov. Ve-
riacim zástupom zdôrazňoval: „Prijí-
majte často telo Kristovo, ono nech je
vašim dušiam každodenným pokrmom!
Tí, čo sa chcú zabávať s diablom tu na
zemi, nemôžu sa tešiť s Kristom v nebi!“

Peter neúnavne hlásal Božie slo-
vo, karhal hriešnikov, horlil za povz-
nesenie cirkevného poriadku, napo-
mínal obrátených k stálosti. Od ná-
mahy a prísneho života schudol, že
bol iba kosť a koža. Jeho život strp-

čovali najmä bludári. Biskup Peter sa
zapojil do obrany pravej viery.

Keď Peter, vysilený prácami, cítil,
že sa mu blíži hodina smrti, podľa
záznamu knihy Liber Pontificalis vrátil
sa do rodného mesta a tam 3. 12. 450
zomrel.

Pre jeho rozhodný boj proti Eu-
tychovmu bludu mu udelil pápež Be-
nedikt XIII. v r. 1729 titul: „Doctor
optimus, Ecclesiae Sanctae lumen“ –
najlepší učiteľ, Svetlo svätej Cirkvi.

– rm –


