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„SYN ČLOVEKA” nie je nik
iný než Ježiš, ktorý zostú-
pil z výšin, vtelil sa a po-

tom bol povýšený do slávy ako Boží
Syn. Pretože zostúpil a bol povýšený
na kríži, pretože sa prostredníctvom
neho prejavila Božia milosrdná láska,
existuje pre ľudí znovu-
zrodenie, záchrana pri
súde, život v spoločens-
tve s Bohom. Znovu-
zrodenie nie je dielom
ľudskej múdrosti a úsi-
lia, ale darom Ducha a
tajomstvom viery.

Boh poslal svojho Sy-
na, aby svet spasil. To je
základná myšlienka
evanjelia. Božou milosťou je človek
spasený, lebo hriechom bol mŕtvy,
ale Boh ho kriesi k životu, dovoľuje
mu zasadnúť v nebesiach, aby mu
ukázal nekonečné bohatstvo svojej
milosti. A to všetko dáva človeku nie
pre jeho zásluhy, lebo aj dobré skut-
ky majú svoj pôvod v milosti, Boh
dal človeku možnosť ich konať. Mi-

losť vyslúžil svojou smrťou Ježiš
Kristus, ktorý, pozdvihnutý nad zem,
všetkých priťahuje k sebe. Všetka tá
Božia milosť je pre človeka.

Predmetom všetkej Božej starost-
livosti je človek, človek neraz veľmi
hriešny, človek hlboko zakorenený

v zlobe. Božie slovo ho-
vorí o tých, ktorí urážali
Božích poslov, ktorí sa
vysmievali jeho proro-
kom, ktorí si nevšímali
jeho slová, až keď zací-
tili ťarchu babylonskej
ruky, obrátili sa k svoj-
mu Bohu.

Boh posiela svojho
Syna, aby ma spasil.

Mňa, ktorý som sa mu tak často pro-
tivil, mňa, ktorý nie vždy zacho-
vávam jeho slová. Svojou láskou ma
chce pritiahnuť k sebe…

Ak chcem, mocou jeho milosti
môžem ožiť.

Pán Boh chce zachrániť stratené,
to je tajomstvo jeho večnej lásky.

– jg –

„T AKŽE TY BY SI SA CHCEL so
mnou rozprávať?“

„Ak máš čas,“ – povedal som.
Boh sa usmial: „Môj čas je več-

nosť. Tak, čo by si sa chcel opýtať?“
„Čo ťa najviac prekvapuje na ľu-

ďoch?“
Boh odpovedal: „To, ako usilovne

premýšľajú o budúcnosti, zabúdajú
na prítomnosť, a tak vlastne nežijú
ani v súčasnosti, ani v budúcnosti.
To, že žijú, ako keby nemali nikdy
umrieť a umierajú ako keby nikdy ani
nežili; že sú znudení detstvom a po-
náhľajú sa do dospelosti a potom sa
opäť túžia vrátiť do detstva; že pri-
chádzajú o zdravie pri zhromažďovaní
bohatstva a potom prichádzajú o bo-
hatstvo v túžbe mať znova zdravie.“

Boh ma chytil za ruku, chvíľu sme

mlčali a potom som sa znovu opýtal:
„Akú radu by si dal svojim deťom do
života?“

Boh odpovedal s úsmevom: „Po-
chopiť, že najcennejšie v živote nie
je to, čo majú, ale koho majú.

Pochopiť, že nie je nutné ani ro-
zumné sa neustále porovnávať s dru-
hými.

Pochopiť, že bohatý nie je ten, kto
má najviac, ale ten, kto potrebuje
najmenej.

Pochopiť, že trvá len pár sekúnd
otvoriť hlbokú ranu v duši svojho
blížneho, no môže trvať veľa rokov,
kým sa táto rana zahojí.

Naučiť sa odpúšťať každý deň. Uve-
domiť si, že majú okolo seba ľudí,
ktorí ich naozaj milujú, ale ktorí ne-
vedia dať svoje city najavo.

Pochopiť, že za peniaze môžu kú-
piť všetko, len nie šťastie.

Pochopiť, že dvaja ľudia sa môžu
pozerať na rovnakú vec a vidieť ju
úplne odlišne.

Pochopiť, že nestačí iba, aby im
odpustili iní, ale tiež, aby oni odpus-
tili sami sebe.

Uveriť, že ja, ich Boh, som tu na-
vždy.“   

SNÍVALO SA MI, Z¡E SOM MAL
ROZHOVOR S BOHOM…ROZHOVOR S BOHOM…ROZHOVOR S BOHOM…ROZHOVOR S BOHOM…ROZHOVOR S BOHOM…

Toho druhého
nepodviesť,
neoklamať,
neponížiť,

neodsúdiť,
nezávidieť mu,

neprehliadať ho
a milovať.

Toho druhého
si vážiť,
uznať,
prijať,
nechať kráčať so mnou,
mať k nemu úctu:
čiže milovať.

TOHO DRUHÉHO...

Podľa nástenky Exercičného domu sv. Ignáca v Prešove pripravila – hv –

Nedeľa 14. septembra 2003
Povýšenie Svätého kríža

III. návšteva Svätého otca na Slovensku



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

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Sedembolestnej P.Márie 7.30
Sk 1,12-14; (Ž) Lk1,46-55;1Pt, 4,13-16;Lk 2,33-35 9.00

Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu. 18.00
Sv.Kornélia,pp.mč, sv.Cypriána,bs.mč. 6.45

1 Tim 3,1-13; Ž 101; Lk 7,11-17 11.30
Ja chcem kráčať v nevinnosti srdca. 17.00

Sv. Róberta Bellarmína, bs. uč. 6.45
1 Tim 3,14-16; Ž 111; Lk 7,31-35 11.30

Veľké je tajomstvo tvojej lásky, Pane. 17.00
1 Tim 4,12-16; Ž 111; Lk 7,36-50 6.45

11.30 + začiatok adorácie

18.00 + záver adorácie

Sv. Januára, bs. mč. 6.45
1 Tim 6,2c-12; Ž 49; Lk 8,1-3 11.30

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je 

nebeské kráľovstvo. 18.00

Sv. Ondreja Kima Taegona, kň. a sv. 
Pavla Chonga Hasanga a spol. mč. 6.40

1 Tim 6,13-16; Ž 100; Lk 8,4-15 10.00 sviatosť birmovania

S plesaním vstupujte pred tvár nášho Pána. 18.00
Stredoeurópske katolícke dni: Slovinsko 7.30

9.00

10.30
15.00 vešpery

Múd 2,12-20; Ž 54; Jak 3,16-4,3;Mk 9,30-37 18.00

Po     
15. 9.

Ut     
16. 9.

So     
20. 9.

25. nedeľa v období cez rok
Ne     

21. 9.

Pi     
19. 9.

St     
17. 9.

Št     
18. 9. Veľké je tajomstvo tvojej lásky, Pane.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 10.30 18.00 18.00 9.00

Z.Hradište 9.00 18.00 10.30

21.9.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus P. Urban K. Kassayová B. Dinisová

2. čítanie K. Balintová R. Černáková M. Sakáčová M. Švagrovská

prosby H. Magurová M. Ruttkayová D. Kassay

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach budú v nedeľu 21. 9. o 14.00 vešpery.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Miloš Deme a Eva Cabadová
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto

by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

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

2. V pondelok 15. 9. bude vo Vojči-
ciach odpustová slávnosť.

3. Rodičia detí, ktoré navštevujú 3.
ročník základných škôl môžu ich
v úradných hodinách v kancelárii
prihlásiť na prípravu k 1. sv.
prijímaniu.

4. Tento týždeň až do piatku pokraču-
je Deviatnik k Duchu Svätému,
pre tých, ktorí prijmu sviatosť bir-
movania, je povinný.

5. V stredu po rannej sv. omši bude
upratovanie kostola pred birmov-
kou. Zvlášť prosíme rodičov birmo-
vancov o pomocnú ruku.

6. V stredu po večernej sv. omši
v kostole bude stretnutie rodičov
birmovancov.

7. V piatok od 15.00 h. budeme spo-
vedať birmovancov a birmovných
rodičov. Sviatosť zmierenia v piatok
je pre birmovancov povinná.
Ostatní nech sa vyspovedajú
v týždni pre sv. omšami.

8. V tomto týždni sú jesenné kántrové
dni v stredu, piatok a sobotu. Zá-
väzný je iba jeden deň. Obsahom je
poďakovanie za úrodu.

9. Na budúcu nedeľu 21.9. bude zbierka
na kňazský seminár.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
17. SEPTEMBER – SV. RÓBERT

BELLARMIN
(1542-1621)

NARODIL SA 4. 10. 1542 v Monte-
pulciane v Taliansku. Jeho rodi-

čia boli zbožní ľudia. 21.9.1560 vs-
túpil do Spoločnosti Ježišovej. Mal
skvelé vlohy a zmysel svojho života
našiel v štúdiu a v spisovateľskej
práci. V r. 1569 sa stal docentom v
Leuvene v Belgicku. Dňa 25. 3. 1570
ho vysvätili za kňaza. V r. 1576 ho
povolali za profesora do Rímskeho
kolégia, do ústrednej študijnej usta-
novizne rehole. V r. 1586 vyšiel prvý
zväzok jeho prednášok, do r. 1593
ďalšie dva zväzky. Róberta pomeno-
vali kniežaťom apologétov, obrancom
pravej viery. Pápež Sixtus V. dal jeho
dielo na index zakázaných kníh. Pá-
pež Urban VII. tento zákaz odvolal.
Na pápežskom dvore pokračovali int-
rigy proti Bellarminovi, ktorého odvo-
lali pred uplynutím 3-ročného obdo-
bia z úradu rektora na kolégiu. Pápež
Klement VIII. ho povolal do Ríma,
vymenoval za konzultora Svätého ofí-
cia a za examinátora biskupov. Usta-
novil ho aj za rektora domu peniten-
ciárov jezuitov.

V marci 1599 ho pápež vymenoval
za kardinála. Po konflikte ho pápež
vymenoval za arcibiskupa do Capuy,
kde bol tri roky.

Pápež Pavol V. ho povolal do Ríma
ako svojho teologického poradcu. Naj-
známejším prípadom, s ktorým sa
Bellarmin v posledných rokoch svoj-
ho života zaoberal, bol prípad Galilea
Galileiho. Bellarminovi nemožno pri-
pisovať nijaký podiel na vtedajšom
odsúdení Galileiho, lebo vtedy už 12
rokov nežil.

Z vydaných spisov sú najznámej-
šie jeho Katechizmy a spis O umení
dobre zomrieť. Zomrel 17. 9. 1621. Už
za života ho považovali za svätého.

– rm –

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 30. 8. si sviatosť
manželstva vyslúžili Martin
Fořst a Daniela Horániová a
6. 9. Adrián Csuba a Martina Zbojov-
ská. Na spoločnej ceste životom im
prajeme veľa Božieho požehnania.


