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Číslo 12 II. ročník

Nedeľa, 3. októbra 1999
27. nedeľa v období cez rok

Resp.: Vinicou Pánovou je jeho ľud.

VŠETKO, ČO MÁME, je od Boha
– život, schopnosti a talenty,
blížni, krása, radosť, ba aj

utrpenie. To všetko nám Boh dáva
veľmi veľkodušne. To
je vinica, ktorú nám
prenajal. Dopraje nám,
aby sme sa z toho te-
šili a aby sme tieto
dary využívali pre dru-
hých aj pre seba. No
zároveň chce, aby sme
z jeho darov prinášali
ovocie. Žiť, to nezna-
mená len užiť si,
ako–tak prežiť alebo
niečo zažiť. Žiť zna-
mená vžiť sa do pozí-
cie najatého robotníka
vo vinici a ožiť ovocím,
ktoré prinášam.

Niekedy sa človek
hanbí za svoje prázdne
ruky, lebo nemá ovocie. Z času na
čas príde nejaký prorok – nejaká
udalosť (potešenie alebo tragédia),
keď sa zamyslíme nad tým, či sú

naše ruky plné. Ak sú prázdne, ak
náš život zíva prázdnotou, vtedy sme
náchylní zabíjať prorokov, aby sme
umlčali v sebe Boží hlas. V dnešnú

nedeľu počujeme podo-
benstvo o takých ro-
botníkoch, ktorí vo vi-
nici nepracovali, ale sa
„flákali“. Keď prišli po-
slovia od Pána, všet-
kých pozabíjali. Zrejme
sa hanbili za svoj práz-
dny život bez ovocia.
Vždy je ľahšie zabíjať
druhých ako pretvoriť
seba.

Avšak Boh ostáva
veľkodušný. Vždy po-
siela svoje dary a svo-
jich služobníkov, hoci
vie, že o nich často prí-
de. No príde čas, keď
zlých vinohradníkov vy-

hubí a vinicu prenájme iným. Možno
je dovtedy ešte trochu času.

Marek Forgáč, kaplán
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Je to príliš obrazné a možno aj pre
niektorých z nás trochu naivné mys-
lieť si, že naša životná púť je naozaj
riadená semaformi, ktoré nás navi-
gujú na správny smer. Aká škoda, že
to tak nie je. Vyhli by sme sa rôznym
ťažkostiam, zlým obchodom, neprí-
jemným stretnutiam, chorobám, stra-
tám a všetkému, čo nás ohrozuje.

Koľkokrát denne prejdeme svojimi
skutkami na červenú. Ako veľmi by
sme si želali byť len na diaľnici a nie
na hrboľatej poľnej ceste. Motoristi
vedia, čo to spôsobuje ich vozidlu.
Takýmito výmoľmi kráčame, ponie-
ktorí sa aj vezieme, už od začiatku
svojho života. Tvárime sa, že doko-
nale ovládame všetky predpisy a pra-
vidlá, ktoré nás dovedú k bezpeč-
nému cieľu. Dôverujeme nedôvery-
hodným, pridávame sa na stranu
toho, kto nás úmyselne a pri plnom
vedomí oberá o naše ilúzie a vieru
v spravodlivosť, kto spôsobuje naše
materiálne aj duševné živorenie. So
strachom prichádzame do práce dúfa-
júc, že nie naposledy. Sme vďační aj
za neprimeranú odmenu, ktorá je
skôr almužnou a nie zárobkom, ktorý
ani zďaleka nezodpovedá nášmu vý-
konu aj úsiliu. Na ohľaduplné a sluš-
né správanie sme si zvolili iné krité-
riá, prispôsobili ich dnešnej dobe.

Stačí sa prejsť po našom meste,
zájsť do obchodu, previezť sa v do-
prave, otvoriť dvere do našich škôl,
pozrieť sa na popísané steny, z kto-
rých sa všeličo podozvedáme, kto čím
je. Aj to je výsledkom rodinnej a škol-
skej výchovy, aj to je prejavom našej
nevšímavosti. Nechceme sa do ni-
čoho zapliesť, upozorniť, radšej sa
riadime pravidlom: „Čo ťa nepáli, ne-
has!“ Dokedy?        – km –

PRED NAMI JE niekoľkoprúdová
diaľnica. Snažíme sa na ňu čím
skôr dostať. Z vedľajších boč-

ných komunikácií to ide pomalšie,
musíme rešpektovať pravidlá cestnej
premávky, aby sme svojou nerozváž-
nosťou neohrozili seba aj iných.
Občas zabudneme dať prednosť
a vtedy je už ťažko zabrániť kolízii.
V niektorých prípadoch pomôžu dobré
brzdy a vtedy sa vlastne nič veľké ne-
stane. Trochu to s nami mykne, vy-
razí dych, prinajhoršom skončíme
s menšími odreninami. Možno sa aj
poučíme a nabudúce budeme opatr-
nejší, alebo naopak, na diaľnicu sa
už nikdy nedostaneme. Z tej hlavnej
životnej cesty nás navždy vylúčia pra-
vidlá, ktoré sme nedodržali.

SME AKO NA
KRIŽOVATKE,

ZARADILI SME SA,
MUSÍME ÍSŤ

V morálke sme sa obmedzili
len na hriechy a ľudia nič
nevedia o tom, ako môže
človek hrešiť aj zabíjať tým,
že zanedbá konať to,
čo konať má.

(Ján Sucháň)



2

SVÄTÉ OMŠE

7.30 9.00 10.30 17.45 Vojčice
1. J. Galgan J. Hudáček P. Béreš P. Kovalík A. Andrej

2. p. Potocká M. Princíková V. Halászová B. Dinisová Juhaščíková

p. J. Karniš deti p. Farkašová N. Tomková R. Jurko

ČÍTANIA NA BUDÚCU NEDEĽU 10. 10. 1999

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
4. 10.

Sv. Františka Assiského
Trebišov

6.45

r. Vytrhol si ma zo struhy,
Pane Bože môj.

17.30 ruženec+sv.omša

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša

Ut
5. 10.

r. U Pána je milosrdenstvo a hojné
vykúpenie.

Trebišov
6.45

16.30 ruženec+sv.omša

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša

St
6. 10.

Sv. Bruna, kň.
Trebišov

6.45

r. Ty, Pane, si zhovievavý a veľmi
milosrdný.

17.30 ruženec+sv.omša

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša

Št
7. 10.

Bl. Ružencovej Panny Márie
Trebišov

6.45

r. Blahoslavená si Panna Mária, lebo
si nosila Syna večného Otca.

16.30 ruženec+sv.omša

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša
,stretko‘ mladých

Pi
8. 10.

r. Pán bude spravodlivo
súdiť celý svet.

Trebišov
6.45

17.30 ruženec+sv.omša
,stretko‘ mladých

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša

So
9. 10.

Sv. Dionýza, bs. a spol.,  mč.,
sv. Jána Leonardiho, kň. Trebišov

6.45
17.30 ruženec+sv.omša

r. Radujte sa, spravodliví,
tešte sa v Pánovi. Vojčice 6.45 ruženec+sv.omša

Ne
10. 10. 28. nedeľa v období cez rok

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30 sviatosť krstu

17.45

Vojčice
10.30
14.00 sv. ruženec
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SVÄTEC TÝŽDŇAMYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ

VIERA A ODDANOSŤ K BOHU
sú nosnými základmi domu
života. Kto odhodí vlastnou vi-

nou Božie pozvanie s úmyslom sta-
vať svoj životný príbytok len podľa
vlastných plánov, zapadne do bezod-
ných močiarov. Odhodené Kristové
základy sa na neho zosunú ako skal-
natá lavína a pochovajú ho.

SVÄTÝ BRUNO, ZAKLADATEĽ
KARTUZIÁNSKEJ REHOLE
(1035? – 1101) KARTUZIÁNSKU

rehoľu založil
v 11. storočí
sv. Bruno, kto-
rého liturgická

spomienka pripadá na 6. októbra. Je
to veľmi prísna rehoľa. Jej členovia
žijú vo zvláštnych kláštoroch v us-
tavičnom mlčaní, ktoré prerušujú iba
v nedele, sviatky a pri spoločnej chó-
rovej modlitbe. Veľmi často sa pos-
tia, nikdy nejedia mäso a v piatok
ani mliečne potraviny. Ich deň je roz-
delený medzi modlitbu a prácu.

Sv. Bruno pochádzal z Kolína nad
Rýnom v Nemecku. Študoval vo Fran-
cúzsku, ale na štúdium teológie sa
vrátil do rodného mesta Kolína, kde
bol vysvätený za kňaza. Potom odi-
šiel znova do Francúzska, kde vyučo-
val na remešskej katedrálnej škole
a od roku 1057 prevzal na dvadsať
rokov jej vedenie. Neskôr už nechcel
pracovať ako riaditeľ školy a cirkevný
hodnostár, rozhodol sa, že sa utiah-
ne do samoty.

V Taliansku Bruno s inými pustov-
níkmi postavil roku 1094 pustovnícky
kláštor podľa vzoru francúzskej Char-
treuse. Mal čoskoro toľko nasle-
dovníkov, že pustovnícke stredisko
La Torre nestačilo a museli vybudo-
vať ďalšie. Za rok vzniku kartuzián-
skeho rádu sa pokladá rok 1128.

Napriek malému styku so svetom
a veľmi prísnemu spôsobu života sa
kartuziánska rehoľa rozšírila do mno-
hých štátov Európy. Dva kartuzián-
ske kláštory vznikli aj na Slovensku,
a to roku 1299 na Skale Útočišťa
(dnes Kláštorisko na Spiši) a roku
1319 Červený kláštor na Dunajci.

– jg –

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
V nedeľu, 26. sep-
tembra, prijali svia-
tosť krstu Ľubomír
Maďar, Samuel Ho-
ráni a Jana Hanča-
riková. Vítame ich
v našom spoločen-

stve. Nech sú rodičom na radosť
a svetu na osoh.

1. Stretnutie mládeže bude v Trebi-
šove v piatok po sv. omši a vo Voj-
čiciach vo štvrtok po sv. omši.

2. Počas celého októbra sa budeme
modliť sv. ruženec 15 minút pred
každou večernou sv. omšou. V ne-
deľu tak, ako zvyčajne – sami.

OZNAMY

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00
  Ústav Ut, Št, So o 15.30

a Ne o 10.30
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


