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Číslo 9 II. ročník

Nedeľa, 12. septembra 1999
24. nedeľa v období cez rok

Resp.: Milostivý a milosrdný je Pán.

MODLITBA PÁNA: „OTČE NÁŠ“
Sedem prosieb

(Pokračovanie)
srdnú lásku. Vyznaním hriechu sa naše
srdce otvára jeho milosti.

Kresťanská modlitba ide až po od-
pustenie nepriateľom. Odpustenie je
vrcholom kresťanskej modlitby. Dar
modlitby môže prijať iba srdce, ktoré je
v súlade s Božím súcitom. Odpustenie
svedčí aj o tom, že v našom svete je
láska silnejšia ako hriech. Mučeníci
včerajška i dneška vydávajú toto svedec-

tvo o Ježišovi. Odpustenie
je základnou podmienkou
zmierenia Božích detí s ich
Otcom a ľudí medzi sebou.

Boh neprijíma obetu to-
ho, kto žije v nesvornosti,
a prikazuje vrátiť sa od ol-
tára a zmieriť sa najprv
s bratom, aby mierumilov-
nými prosbami mohol byť

uzmierený aj Boh. Vzácnejšou obetou
Bohu je náš pokoj, bratská svornosť
a ľud zhromaždený v jednote Otca i Syna
i Ducha Svätého.

(Pokračovanie nabudúce)
Katechizmus Katolíckej cirkvi, SSV,

Trnava 1999

V. „ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY, AKO I MY

ODPÚŠŤAME SVOJIM VINNÍKOM“

PIATA PROSBA prosí o Božie milosr-
denstvo za naše urážky. Toto milosr-

denstvo môže preniknúť do nášho srdca
iba vtedy, ak sme vedeli podľa Kristovho
príkladu a s jeho pomocou odpustiť svo-
jim nepriateľom.

Hoci sme pokrstení, neprestávame
páchať hriechy a odvracať
sa od Boha. Ale naša nádej
je pevná, lebo v jeho Synovi
„máme vykúpenie, odpus-
tenie hriechov“ (Kol 1, 14).
Účinný a nepochybný znak
jeho odpustenia nachá-
dzame vo sviatostiach jeho
Cirkvi. Tento prúd milosr-
denstva nemôže preniknúť
do nášho srdca, kým neodpustíme tým,
čo nás urazili. Nemôžeme milovať Boha,
ktorého nevidíme, ak nemilujeme brata
či sestru, ktorých vidíme. Ak odmie-
tame odpustiť našim bratom a sestrám,
naše srdce sa uzatvára a jeho tvrdosť ho
robí nepriepustným pre Otcovu milo-
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to chvíle, keď som Ťa ako dieťa spolu
s mojimi rodičmi každodenne prosil
o Tvoju pomoc a ochranu. Aj teraz po-
ciťujem, že si som mnou a pri mne.

Nikdy ma nepokarháš, neponížiš,
nedáš mi pocítiť moju malosť ani
vtedy, ak sa naoko robím skromný,
veľkodušný a pozorný. Uvedomujem
si, že Ťa zraňuje moje konanie.

Drahá Matka, ako rýchlo si odha-
lila moje pretvárky. Prosím Ťa, po-
môž mi v mojej núdzi, nie mate-
riálnej, ale duševnej. Pomôž mi, aby
som vedel rozdávať, vysloboď ma
z nebezpečenstva zlého sveta, ktorý
zo mňa urobil chamtivého a nevší-
mavého človeka. Ochraňuj ma pred

opustenosťou, do ktorej ma
vháňa prílišná zahľadenosť
do seba. Daj mi, prosím Ťa,
drahá Matka, silu a odvahu
konať dobro nie preto, aby si
to niekto všimol, ale aby to
predovšetkým pocítil. Ne-
opúšťaj ma, keď sa Ti svojou
ľahkovážnosťou vzďaľujem.
Nedopusť, aby som sa Ťa
zriekol tak, ako to urobili

mnohé Tvoje deti svojim rodičom.
K Tebe teraz prichádzam, drahá

Matka, k Tebe sa chcem uchýliť, daj,
prosím, trochu z veľkosti Tvojej lásky
pre mojich blízkych, priateľov a zná-
mych, pre všetkých nás, ktorí si
vrúcne želáme byť Tvojimi drahými
deťmi.

– km –

POMÔŽ NÁM,
ty, všetkých
matiek Mat-

ka, aby sme sa
aspoň na chvíľu
mohli stať Tvojimi
poslušnými deťmi, ktoré po dlhom
čase a putovaní po svete prichádzajú
k Tebe, aby sa Ti zdôverili a poroz-
právali Ti o svojich prehrách i víťaz-
stvách aj o tom, ako si Tvoje napo-
menutia a dobré rady brali neraz na
ľahkú váhu.

Drahá Božia Matka, Ty ma teraz
počúvaš. Chcem sa zbaviť niekoľkých
bremien, od ktorých si ma chcela
uchrániť, iste ma pochopíš! Ťažia ma
na mieste, ktorému sa hovorí svedo-
mie. Len Ty vieš, aké ho mám. Veľmi
si želám, aby si mi porozumela.

Boli okamihy, keď som na Teba
úplne zabudol. Zavalený starosťami
a temer neriešiteľnými úlohami som
si prestal všímať okolie. Ľaho-
stajnosť ma opantávala ako
plechový pancier. Zostal som
hluchý aj slepý, keď ma potre-
bovali bezbranní a slabší.

Často si myslím, že každý
je sám sebestačný. Moja
dobrá a láskava Matka! Koľ-
kokrát sa cítim opustený aj
vo veľkej spoločnosti svojich
priateľov. Naoko sa tvárime,
že nimi sme. Naše stretnutia sú skoro
o ničom. Každý tam hovorí iba o sebe.
Najprv úspechy, výnimočnosti, pres-
tíž, naškrobenosť, dobré spôsoby,
správanie podľa bontónu. Taká je at-
mosféra večerov a večierkov elity, do
ktorej patrím aj ja. Občas nás vyru-
šia hlaholy zvonov. Ich ozvena dlho
doznieva v mojej duši a pripomína mi

NEODVRACAJ ZRAK
OD NAŠICH PROSIEB
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ČÍTANIA NA BUDÚCU NEDEĽU 19. 9. 1999
7.30 9.00 10.30 17.45

1. čítanie J. Galgan J. Hudáček p. Kassay p. Dinisová

2. čítanie Ľ. Bajus p. Čierna K. Kassayová P. Sovák

prosby M. Švagrovská deti D. Gajdošová p. Farkašová

SVÄTÉ OMŠE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
13. 9.

Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa cirkvi

Trebišov
6.45

17.45
Vojčice 19.00

Ut
14. 9.

Povýšenie svätého kríža
(sviatok)

Trebišov
6.45

16.30
17.45

Vojčice
17.30 krížová cesta

18.30

St
15. 9.

Sedembolestnej Panny
Márie, patrónky Slovenska

Trebišov
7.30
9.00

17.45

Vojčice
9.30 sv. ruženec

10.30 odpustová slávnosť

Št
16. 9.

Sv. Kornélia a sv. Cypriána,
mučeníkov

Trebišov
6.45

16.30
Vojčice 19.00

Pi
17. 9.

Sv. Róberta Bellarmína, bs.
uč.

Trebišov
6.45

16.00 adorácia

17.45
Vojčice 19.00 za účasti detí

So
18. 9. féria

Trebišov
6.45

17.45 mládežnícka

Vojčice 6.45

Ne
19. 9. 25. nedeľa v období cez rok

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
17.45

Vojčice
9.00

14.00 sv. ruženec
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SV. JÁN ZLATOÚSTY, BISKUP
A CIRKEV. UČITEĽ

SVÄTÝ JÁN Zlatoústy patrí k veľ-
kým osobnostiam kresťanského
východu a celej Cirkvi. Pochá-

dzal zo sýrskeho veľkomesta Antio-
chie, kde sa narodil niekedy medzi
rokmi 340 a 350. Zomrel roku 407.
Koncom roku 385 alebo začiatkom
386 bol Ján vysvätený za kňaza. Ako
kňaz pôsobil 12 rokov v sýrskej met-
ropole Antiochii. Vynikol predovšet-
kým ako kazateľ. Jeho vynikajúce
homílie mu vyslúžili prímeno Zlato-
ústy. Ich predmetom boli najčastej-
šie state zo Svätého písma.

Neskôr prijal biskupskú vysviacku.
Z patriarchálneho paláca odstránil vše-
tok luxus a skoncoval so slávnostný-
mi hostinami. Žil a jedol jednoducho
a takúto jednoduchosť vyžadoval aj
od duchovenstva. V bohoslužbách sa
usiloval o čím väčšiu slávnosť. To, čo
ušetril úspornými opatreniami, išlo
na pomoc chudobným a na podporu
charitatívnych ustanovizní. Intrigán-
ski mocipáni a spohodlnené ducho-
venstvo pociťovali Jánove reformy
ako rušivý zásah do ich života a
spôsobu myslenia. Dostal sa do
nemilosti a odviedli ho do
vyhnanstva. Aby ho izolovali od ve-
riacich, roku 407 ho dali odviesť na
ťažko prístupné miesto. Vyhnaný pa-
triarcha nezvládol ťažkú cestu, opus-
tili ho sily a zrútil sa na tvrdú zem.
Jeho posledné slová boli: „Nech je
Boh vo všetkom pochválený. Amen.“

Zachovala sa po ňom úctyhodná lite-
rárna pozostalosť: nie-
koľko sto kázní, ktoré
vyvolávali obdiv jeho sú-
časníkov i neskorších
generácií, a niekoľko
väčších spisov.   – jg –

1. V stredu, 15. 9. 1999, je odpustová
slávnosť vo Vojčiciach. Sv. omša je
o 10.30 hod.

2. Sviatosť pokánia pred odpustovou
slávnosťou sa bude vysluhovať vo
Vojčiciach v utorok od 17.00.

3. Na budúci týždeň v piatok a so-
botu sú jesenné kántrové dni. Ich
úmyslom je poďakovanie za úrodu.

4. Na budúcu nedeľu je zbierka na
kňazský seminár.

OZNAMY

SVÄTEC TÝŽDŇAMYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ

KTO CHÁPE, ako je k nemu Boh
milosrdný, a napriek tomu je
tvrdý k svojmu blížnemu, musí

počítať s tvrdým Božím súdom. Pán
nás učí: „Nesúďte a nebudete súde-
ní.“ V akej miere som milosrdný,
v tej miere smiem dúfať v Božie milo-
srdenstvo.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
Minulú sobotu, 5.9.1999, si sviatosť
manželstva vyslúžili Roman Ovšonka
a Zuzana Strýčková, Imrich Brada
a Silvia Guttmannová, Peter Novák
a Adriana Balážová. Na spoločnej
ceste životom im prajeme veľa
Božieho požehnania.

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi, o 16.00,

            Ne o 16.30
  Ústav Ut, Št, So o 15.30

Kancelária farského úradu
 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30

popoludní Po, St, Pi 15.00 – 16.30
Ut, Št 15.00 – 16.00

V prvopiatkový týždeň úradné hodiny
popoludní nie sú!

Krstná náuka piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00


