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Nedeľa 19. októbra 2003
29. nedeľa v období cez rok

Resp.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako
dúfame v teba.
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E TRPKOU SKÚSENOSŤOU, ak
sme s nejakým človekom žili
niekoľko rokov, dôverovali sme
mu, rozprávali sme sa s ním

o všetkom, čo nami hýbalo, v čo sme
dúfali a čoho sme sa obávali, a keď
sme potom zistili, že tento člo-
vek nás vôbec nechápe a ne-
pomýšľa ísť s nami spoloč-
nou cestou.

Evanjelista nás skoro
núti myslieť si, že uče-
níci stále menej chápali,
čo Ježiš vlastne chcel.
Ježiš ostro odmieta úsi-
lie učeníkov získať prvé
miesta, namiesto toho
ich pozýva, aby šli spolu
s ním cestou utrpenia. Slovo
„kalich“ tu má ten istý význam
ako „krst“: umučenie na kríži,
ktoré Ježiš prijme na seba v zastú-
pení všetkých. On sám vysvetľuje
svoju cestu ako službu „Pánovho
služobníka“.

Krst a eucharistická slávnosť, tie-
to dve základné sviatosti vyrastajú

z Ježišovho kríža. Kto je pripravený
ísť s Ježišom až do konca, kto je pri-
pravený slúžiť a v prípade potreby
obetovať aj svoj život, má účasť na
Božom kráľovstve a na Kristovej
sláve.

Ježiš Kristus podal správne chá-
panie vladárenia: „Kto sa bude chcieť
stať medzi vami veľkým, bude vaším

služobníkom. A kto bude chcieť
byť medzi vami prvý, bude slu-

hom všetkých.“ K takému vla-
dárovi sa môžeme priblížiť

bez obáv a s dôverou mu
predkladať svoje pros-
by. Veď on je jeden
z nás, on nám chce

slúžiť, on všetko chápe.
Každý človek nosí v sebe

vládcu, každý človek sa usiluje
byť čo najvyššie, preto by mal
každý pohliadnuť na Krista a
pochopiť, že skutočné vyvýšenie
spočíva v tom, že sa stane po-

dobný všetkým, že bude pokorne
všetkým slúžiť.

Ježiš šiel až po krajnosť svojej
lásky. Udalosť na kríži ostáva aj pre
moderného človeka, ba aj pre ateis-
tu, výzvou.  – jg –

PRIŠIEL, ABY SLÚPRIŠIEL, ABY SLÚPRIŠIEL, ABY SLÚPRIŠIEL, ABY SLÚPRIŠIEL, ABY SLÚZZZZZ¡¡¡¡¡ ILILILILIL

Y, KTORÍ TO MYSLÍME dobre,
by sme asi boli na posmech
alebo by sme sa stali stredo-

bodom pozornosti.
Byť mravokárcom a poučovateľom

je dnes hodnotené ako zasahovanie
do súkromia. Často to dopadne tak,
že tí, ktorých chceme poúčať o škod-
livosti ich konania sa na nás vytasia
s otázkou: „A čo vám je do toho? Sú
to moje deti, moje peniaze, moje
rozhodnutie.“ Všetko moje…

Do obchodu s hračkami vošli „dva-
ja chlapi“ – dedo a
vnuk. „Dnes uro-
bíme dobrý ob-
chod,“ presviedčal
veľký malého a ťa-
hal ho k pultu.
„No, ktorý si vybe-
rieš?“ Predavačka
zrejme vedela, o čo
ide, nuž začala vy-
berať a ukazovať žiadaný tovar. Zašla
aj do skladu, odkiaľ priniesla naj-
väčšiu „detskú zbraň“, akú len mali.
„Vyzerá ako naozajstný. To je krása!“
konštatoval dedo a podal malému
„bojovníkovi“ samopal.

Chlapča, ktoré nevedelo poriadne
vysloviť r, nás všetkých, čo sme boli
v obchode, vyzvalo, aby sme sa vzda-
li. Poniektorí aj dvihli ruky, aby mu
urobili radosť. Najviac kapituloval
dedo. Vnuk mieril zbraň na jeho ro-
bustnú postavu. Zaznel „výstrel“,
dedo sa správne zakymácal, čo naj-

viac rozosmialo a potešilo najmä vnú-
čika. Zbraň bola odskúšaná a chlap-
ča s ňou vykročilo na ulicu. Tam si
ešte zopárkrát „vystrelilo“ do vzdu-
chu a keď mu dedo oznámil, že si
musia šetriť náboje, dalo sa presved-
čiť a „zbraň“ putovala do veľkej
nákupnej tašky.

No čo? Bola to iba bakelitová hrač-
ka, ktorá nikomu neublížila. Zatiaľ
strieľa naslepo. Možno raz, až vnuk
podrastie, bude vlastniť naozajstnú.
Ale to je už o inom. Dnešný trh nám

ponúka všeličo. Re-
klamy nás uisťujú
o stopercentnej kva-
lite všetkého, čo kú-
pime. Týka sa to aj
hračiek. Zákazník
si môže vybrať, či
bude už od malička
pestovať u detí ag-
resivitu alebo siah-

ne po niečom inom. Iba tak sa „ne-
zmyselné hračky“ môžu stať ležiakmi,
časom sa v skladoch opotrebujú, lebo
nebudú mať odbyt.

A my sa potom budeme cítiť bez-
pečnejšie. Deti sa opäť vrátia k lop-
te, rozprávkovej knižke a hrám, ktoré
rozvíjajú ich telesnú aj duševnú
schránku, aj ku všetkému, čo nepri-
pomína zbraň.

Keď sa to podarí, bude menej ag-
resivity i násilia a do našich rodín sa
pomaly vráti väčší pokoj a porozu-
menie.         – km –

Nádoba ducha.
Živá, že môže rásť do

veľkých rozmerov.
Máme úlohu udržovať ju
čistú zdnuka i zvonku.
Máme úlohu naplniť ju.

(A. Srholec)

V živote sa dostávame do situácií, ktoré si nie celkom dobre
vieme vysvetliť. Aj ľudia známi či neznámi nás do nich

vťahujú a my si v tom okamihu myslime, že do vecí, ktoré
robia, nám nič nie je a radšej sa k tomu ani nevyjadrujeme.

Chceme ušetriť svoju vnútornú energiu a naše
poučovanie by možno vyšlo nazmar.



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

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Rim 4,20-25; (Ž) Lk 1,69-75; Lk 12,13-21 6.45

11.30 † Irena Marženská

18.00 † Štefan, Helena

Rim 5,12.15b.17-19.20b-21; Ž40; Lk 12,35-38 6.45

11.30 † Jozef

18.00 † Alžbeta, Juraj

Rim 6,12-18; Ž124; Lk 12,39-48 6.45

11.30 ¤ Irena a Albert

18.00 † František Jambor

Sv. Jána Kapistránskeho, kň. 6.45
Rim 6,19-23; Ž1; Lk 12,49-53 11.30 ¤ pútnici v Gaboltove

Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. 18.00 † Mária, Anna

Sv. Antona Márie Clareta, bs. 6.45
Rim 7,18-25a; Ž119; Lk 12,54-59 11.30 † Helena

17.00 krížová cesta

18.00 † Ján, Mária Zemlinská

Rim 8,1-11; Ž24; Lk 13,1-9 6.40
S úprimným srdcom hľadáme tvoju tvár,Pane. 18.00 † Alfréd, Radoslav

Stredoeurópske katolícke dni: Rakúsko 7.30 † Štefan

9.00

10.30
15.00 modlitby matiek

Jer 31,7-9; Ž 126; Hebr 5,1-6;Mk 10,46-52 18.00 ¤ pútnici v Gaboltove

Št     
23. 10.

Daj mi poznať, Pane, tvoju spravodlivosť.

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo 

navštívil svoj ľud.

30. nedeľa v období cez rok

So     
25. 10.

Ne     
26. 10.

Pi     
24. 10.

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju 

vôľu.

Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril 

nebo i zem.

Po     
20. 10.

Ut     
21. 10.

St     
22. 10.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 17.00 17.00 9.00

Z.Hradište 17.00 10.30

26.10.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie A. Zapotoková P. Urban A. Potocká J. Kucharčík

2. čítanie M. Ščerbej R. Černáková N. Tomková M. Žiaranová

prosby M. Čierna M. Ruttkayová J. Hudáček

������������������������������

������������������������������

Vo štvrtok bude adorácia, začiatok po sv. omši o 11.30, záver po večernej sv. omši.
Vo Vojčiciach budú v nedeľu 26. 10. o 14.00 vešpery.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 11. 10. si sviatosť
manželstva vyslúžili Ondrej
Bartoš a Lucia Jevčáková. Na

spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.

V sobotu 11. 10. sviatosť
krstu prijali Daniel Demko, a
Gabriela Mikulášová a v nede-
ľu 12. 10. Lucia Powischillová. Vítame
ich v našom spoločenstve. Nech sú
rodičom na radosť a svetu na osoh.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marek Jacko a Jana Rokytová
Rudolf Mačejovský a Anna Habaľová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

OZNAMY
1. V stredu 22. 10. o 17.45 v orlovni

bude príprava na 1. sv. prijíma-
nie pre II. skupinu (ZŠ Komen-
ského I.+II.).

2. Za ružencovú pobožnosť v tomto
týždni je zodpovedná p. Mgr. Beáta
Šimková, ZŠ M.R.Štefánika.

3. V piatok 24. 10. o 15.00 hod. po-
žehná obnovenú kaplnku v Do-
move dôchodcov v Trebišove Mons.
Bernard Bober.

4. Milé mamy, staré mamy a všetci,
ktorým záleží na našich deťoch a
rodinách! Pozývame vás na stret-
nutie hnutia Modlitby matiek
v nedeľu 26.10. o 15.00 hod. v na-
šom kostole. Mamy z MM.

5. V utorok 28. 10. o 17.00 hod. sa
uskutoční stretnutie pri príležitos-
ti zakončenia Roka Svätého ružen-
ca. Po slávnostnej modlitbe Sv. ru-
ženca svetla bude slávnostná sv.
omša. Celebruje ThDr. J. Ondov-
čák, rektor seminára v Košiciach.

6. Krížová cesta a večerná sv. omša v
piatok je pre birmovancov povinná!
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SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
20. OKTÓBER – SV. PETER
Z ALCANTARY (1499-1562)

PETER DOSTAL svoje priezvisko
od mestečka Alcantary v Špa-
nielsku, kde sa v r. 1499 narodil
zo vznešených a nábožných rodi-

čov. Už ako dieťa bol nábožný a pre
modlitbu zabúdal aj na jedlo. Na
univerzite v Salamancy študoval bo-
hoslovie, najmä cirkevné právo.

V r. 1515 ako 16-ročný tajne odišiel
z rodičovského domu a vo františkán-
skom kláštore Los Majaretes prosil o
prijatie do rádu. Po prijatí do rádu sv.
Františka bol v noviciáte vzorom do-
konalého mnícha. Tu sa pripravoval
na prijatie sviatosti kňazstva. V r.
1524 ho vysvätili za kňaza. Boh obda-
ril Petra ako kazateľa veľkými vloha-
mi. Obrátil kázňami veľa hriešnikov a
bolo badať v kraji všeobecnú nápravu
mravov. Peter však túžil po rozjíma-
vom živote, po samote. Odišiel do
kláštora sv. Onufria v La Lape neďa-
leko Soriany na púšti. Tu žil Peter
ako človek bez tela v malej cele, den-
ne sa bičoval, živil sa suchým chle-
bom, zelinami a vodou; spal iba pol-
druhej hodiny po sediačky, jedol raz
za 3 dni; bol prívetivý, rozprával málo.

V kláštore Onufria napísal knihu O
modlitbe a rozjímaní. Druhé dielo napí-
sal o pokoji duše. Na plecia si kládol
často kríže a niesol ich na vrchy. Kde
len mohol, staval kríže. Chýr o jeho
svätosti sa rýchlo šíril. V r. 1538 ho
vymenovali za provinciála rádu v pro-
vincii Estramadura. Obnovil poriadok
a disciplínu v celom ráde. V r. 1540
prijali jeho pravidlá ako stanovy pre
rád v celej krajine. V Ríme od pápeža
Pavla IV. získal potvrdenie radových
stanov.

Pred smrťou chcel ponavštevovať
všetky svoje zreformované kláštory.
Na jednej z ciest ochorel. Zomrel
18.10.1562. Za svätého ho vyhlásil
pápež Klement IX. v r. 1669.    – rm –


