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OBRÉ PREDSAVZATIA, ktoré
si ľudia robia na Nový rok, pri
svojich narodeninách, pred nás-
tupom do zamestnania, na dovo-

lenke alebo po nej, na začiatku škol-
ského roku, nie sú bezvýznamné. I keď
človek všetky tieto predsavzatia ne-
splní, sú dokladom toho, že mnohým
o niečo dobré ide. Bolo by predsa len
lepšie byť dokonalejším. Ale ako? A
kresťanstvo tejto túžbe po plnosti dobra
vychádza v ústrety. Áno, chodiť na sväté
prijímanie… A väčšinou chodíme. Ale
sme vynikajúci? Naplňujeme ten vy-
soký ideál, ktorý pred nás kladie kres-
ťanstvo? Na prijímanie chodíme, a lep-
ší nie sme! Alebo, čo je ešte horšie, na
prijímanie nechodíme a tvrdíme, že to
nemá cenu, pretože ten a ten alebo tá
a tá chodia – a pozrite sa, ako žije, ako
nadáva, ako ohovára, ako sa obohacuje,
aká je na svokru atď.

Evanjelium nehovorí „choďte na pri-
jímanie“, „jedzte moje telo“. Hovorí, že kto
je Ježišovo telo a pije jeho krv, má
v sebe život večný a hovorí o tom, že kto
je a pije zostáva v Ježišovi a Ježiš v ňom.
A práve tento život, ktorý má človek z Je-
žiša Krista, tento život, ktorý je nám
darovaný v krste a znova obnovovaný
v Eucharistii, človek v sebe potrebuje
objaviť. Objavíme ho vtedy, ak uveríme,
že Ježišov život v nás je cennejší než
čokoľvek, čo na tejto zemi môžeme
získať a že je silnejší než akékoľvek zlo
a, samozrejme, že je silnejší než my
sami.

Je potrebné, aby sme s touto vierou
Ježiša v Eucharistii skutočne prijímali.
Potom zistíme, že Ježiš je schopný
a ochotný v nás
stále víťaziť. A že
s ním tak mô-
žeme a máme
stále zostávať.
Nielen zbožne
v kostole, pri
svätostánku,
v modlitbe,
ale v tom naj-
obyčajnej-
šom, všed-
nom živote.
– jg –

Nemožno tvrdiť, že by veľká
časť ľudstva boli ľudia zlí, že by
im nešlo o nijaké dobro. Aspoň

v mladosti má mnoho ľudí v sebe
túžbu vyniknúť nad priemer.

NAJVÄÈŠÍ DAR

Leto sa pomaly blíži ku
koncu, máme spomienky na
dovolenky doma i v zahraničí,
v horách i pri mori. Zamysleli
sme sa ako dovolenkovali
naše mamy?

Mama, som hladný.
Už je obed hotový, Peťko.
Mama, potrebujem čistú písanku.
Dobre, idem do mesta na nákup, donesiem ti ju, Terezka.
Mama, musím ráno skoro vstať, cestujem.
Ja ťa zobudím včas, Andrej.
Mama, bolí ma hlava.
Hneď ťa uložím do postieľky, zlato moje.
Mária, potrebujem čistú košeľu.
Už ju žehlím, dedko.
Mama, neviem si rady s matikou.
Už idem a pozrieme sa na to, Jurko.
Mama, bolí ma bruško.
Pripravím ti dobrý čaj, miláčik.
Mama, čo mám robiť? Môj učiteľ ma neznáša.
Prehovorím si s ním, Monika.
Mama, mám zablatené nohavice.
Po večeri ti ich preperiem, do rána budú suché.
Mama, ráno cestujem na dovolenku. Nabalila si mi veci do kufra?
Áno, Miško, všetko máš už nachystané.
Mama, prečo si nevezmeš aj ty dovolenku?
Že sa môžeš na takú zbytočnosť pýtať. Na dovolenku majú nárok len pracujúci.

(Rodinné spoločenstvo)

Vladimír Reisel

MAMAMAMAMAMAMAMAMAMA
Osud z nej spravil ženu v domácnosti,

tú ženu, ktorú mám viac ako rád,
čo mala málo okázalých cností,

bola len ženou v domácnosti,
musela stále variť, šiť a prať.

Čo mala všetko na starosti!
Rodinné teplo, svetlo, čerstvý chlieb,

hostí a hrôzu z nevítaných hostí,
to všetko mala na starosti,

i rany z detských bitiek, horúčku a tep.



MYŠLIENKA

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 27. 8. 2000

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Čierna P. Urban P. Sovák J. Kucharčík H. Andrejová

2. Ľ. Bajus A. Zapotoková J. Karniš M. Švagrovská J.Juhaščíková

p. M. Ščerbej M. Ruttkayová M. Jenčíková

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
21. 8.

Sv. Pia X., pp. 6.45

r. Opustil si Boha, svojho stvoriteľa.
11.30

16.30

Ut
22. 8.

Panny Márie Kráľovnej 6.30

r. Zľutuj sa, Pane, nad svojimi
služobníkmi.

11.30
16.30

St
23. 8.

Sv. Ruženy Limskej, pn. 6.45

r. Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
11.30
16.30

Št
24. 8.

Sv. Bartolomeja, ap. 6.45

r. Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu
tvojho kráľovstva.

11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
25. 8.

Sv. Jozefa de Calasanz, kň.
6.45

11.30

r.  Oslavujte Pána, lebo jeho
milosrdenstvo trvá naveky.

17.00 krížová cesta

18.00

So
26. 8.

r. Pánova sláva zavládne všade
v našej krajine.

6.45
18.00

Ne
27. 8. 21. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30 krst

15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

Vo Vojčiciach budú v nedeľu, 27. 8., o 14.00 hod. vešpery.
Sväté omše – kaplnky

Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.00
Ústav Ut, Št o 11.00 a Ne o 10.30

Kancelária farského úradu
 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30
V prvopiatkovom týždni popoludňajšia

služba v kancelárii nie je!
Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

SV. JOZEF DE CALASANZ,
ZAKLADATEĽ REHOLE PIA-
RISTOV (1557? – 1648)

NARODIL SA OKOLO roku 1557 v Pe-
ralta de la Sal v španielskej Aragónii.
Bol nadaný a zámožní rodičia mu u-
možnili dosiahnuť vysoké vzdelanie
na dobrých školách. Okrem huma-
nitných predmetov študoval filozo-
fiu, teológiu a právo. Jozef mal v ru-
kách diplom sudcu, keď mu zomrela
matka. Otec si prial, aby vstúpil do
štátnej služby, ale Jozef cítil povola-
nie ku kňazstvu. Tvrdou skúškou sa
dostal k cieľu. Stal sa kňazom a ro-
ku 1592 prišiel do Ríma. Ako mladý
kňaz všímal si pozorne mládež.

Jozef bol mužom činu. V jeseni
1597 na vlastné náklady otvoril v Rí-
me školu pre chudobných žiakov.
Bola to prvá bezplatná škola tohto
druhu v Európe. Jozef organizoval nie-
len žiakov, ale i dobrovoľných učiteľov
– kňazov. Tak vznikla rehoľná spo-
ločnosť „nábožných škôl“, ľudovo na-
zývaná piaristi, z latinského názvu
Ordo scholarum piarum.

Roku 1617 ju schválil pápež Pavol
V. a o štyri roky ju Gregor XV. pový-
šil na rehoľu so slávnostnými sľub-
mi. Jozef, ako generálny predstavený
svojej Spoločnosti, musel zažiť aj
trpké skúšky od vlastných členov.
Našiel sa i taký, ktorý sa postaral
a docielil, že Jozef ako 86-ročný sta-
rec bol uväznený. Počas jeho väzby
Spoločnosť upadla, úroveň škôl bola
nízka. Vo veľkom ponížení, ale aj vo
veľkom duchovnom pokoji zomrel
25. 8. 1648. Pochovali ho v kostole
sv. Pantaleona v Ríme. Pápež Bene-
dikt XIV. vyhlásil roku 1748 Jozefa
za blahoslaveného a Klement XII.
roku 1767 za svätého.

Ešte za jeho života prišli piaristi
aj na Slovensko a založili tu svoj
prvý kláštor v Podolínci.

– rm –

 ZNOVA SME PRI PENIAZOCH.
Akoby sa bez nich nič nepohlo.
Jedni ich potrebujú, aby mohli

kupovať mäsové konzervy pre svoje psy
a mačky. Ďalší na to, aby si zaplatili
osobného strážcu. Iní na to, aby mali
kde bývať. A ďalší na hrsť ryže, aby
aspoň na lôžko nelíhali s prázdnym
žalúdkom. Nedbali by sme, keby ich
bolo viac. Problémy však nezačínajú
tam, kde ich niet. Aspoň nie automa-
ticky. „Všetko, čo je nevyhnutné k ži-
votu, sa dá zabaliť do jednej deky,“
hovoria ľudia ostrieľaní chudobou. Prob-
lémy sa začínajú tam, kde sa s peniazmi
nesprávne nakladá. Nič tak nepohorší
ľudí, ako keď si jeden môže dovoliť
drahé auto, kým druhí musia počítať
omrvinky. Nemôžeme chudobným prav-
divo hovoriť o Kristovi, ak sme sa s nimi
nepodelili o svoj chlieb. (R. Turák, ZRNO)

ZO Z¡IVOTA FARNOSTI
V sobotu, 12. 8., si sviatosť
manželstva vyslúžili Michal
Čižmár a Hedviga Čorosová,

Miloš Verbič a Martina Habiňáková,
Martin Lukáč a Iveta Vyrosteková.
Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.

V nedeľu, 13. 8., sviatosť
krstu prijali Kristian Beskyd
a Michaela Štefanová. Vítame
ich v našom spoločenstve. Nech sú
rodičom na radosť a svetu na osoh.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


