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 KOĽKO SLOV UŽ SME v ži-
vote počuli, ktoré zneli isto,
pravdivo, dôležito a nakoniec
sa ukázalo, že boli zbytočné,

že bolo nerozumné im veriť. Ba
často sme na to aj doplatili.

Mnoho ľudí dnes má k slovám
nedôveru. A nemožno sa im diviť.
Považujú slová za veľmi slabé, za
čosi, čo nie je schopné bojovať proti
klamstvu, krivdám, bezpráviu.

A predsa – Ježišovo pôsobenie
stojí predovšetkým na slovách. Ježiš
nerobí len to, čo hovorí, on je tým,
čo hovorí. On je Slovom v najširšom

Slová, slová, slová…
Slová nás naozaj zaplavujú.
Televízia, rozhlas, noviny,

reklamy… Čo toho človek za
deň vidí a počuje. O slovách
ľudí, s ktorými sa denne

stretávame, ani nehovorím.

význame. Peter povedal: „Pane, a ku
komu by sme išli? Ty máš slová več-
ného života. A my sme uverili a spozna-
li, že ty si Boží Svätý“ (Jn 6, 68 – 69).

Ježiš vždy spája slovo a čin. Je
potrebné, aby sme si uvedomili, že
Ježiš sa nám dáva za pokrm rôznym
spôsobom: svojou obeťou, svojou
láskou, svojím slovom, svojím telom
a krvou. Ježiš prišiel hlásať slovo. A
túto službu zveril ďalej Cirkvi. Kto
v nej Božie slovo počuje, Ježiša po-
čuje. Toho, kto má slová večného ži-
vota. Počuje slovo plné života a sily,
ktoré síce nemá moc odstrániť
všetkých podvodníkov, hlupákov, su-
rovcov z nášho okolia, ale ktoré má
moc omnoho väčšiu a dôležitejšiu: má
moc zmeniť vnútro každého z nás. Má
moc v dôvere priviesť k Otcovi a zhro-
maždiť nás u neho. – jg –

SLOVO
VEÈNÉHO Z¡ IVOTA

rečiach. Poliaci vedľa nás kričali: „Ľúbime
ťa, Svätý otče!“ A on odpovedal všetkým:
„Aj ja vás ľúbim!“ Bol to nádherný pocit.
Svätý otec je osobnosť, z ktorej vyžaruje
pokoj, láska, sila, ale aj mladosť, aj na-
priek vysokému veku. Sedel v kresle, po-
čúval hudbu a vyťukával si takty piesne
na operadle. Je to úžasný človek.

Sobotňajšie stretnutie so Svätým otcom
vyvrcholilo nádherným ohňostrojom. Noc
zo soboty na nedeľu sme strávili tu, ne-
dalo sa ísť na miesto nášho ubytovania.
Okolo nás bola masa ľudí. Predpokladalo
sa, že príde milión mladých, ale určite nás
bolo oveľa viac. V nedeľu sme boli na sv.
omši, ktorú celebroval Svätý otec. Jeho
posolstvá k mladým by si vyžadovali
zvláštny článok.

Spomínal si, že sa ti splnil tvoj
dávny sen. Môžeš nám ho prezradiť?

Pravdaže. Veľmi som túžil navštíviť
Assisi a vidieť miesta, kde žil sv. Franti-

šek. Sv. František ma odjakživa
priťahoval svojím úprimným preží-
vaním evanjelia a spojenia s Bo-
hom, ale aj prežívaním tajomstva

Kristovho narodenia na vrchu
Greccio a Kristovej smrti.

Keď sme prechádzali
v Assisi záhradami, upútala
ma socha sv. Františka
v životnej veľkosti. V rukách
drží košík a v košíku si

urobila hniezdo holubica. Pred-
stavte si, že prechádza tade

množstvo ľudí a ona si tam pokojne
hniezdi. Vyvolalo to vo mne akúsi

symboliku pokoja a posolstva, aby sme sa
nebáli, tak ako sa nebál sv. František.

Prajem všetkým z celého srdca, ale
najmä mladým, aby aspoň raz v živote išli
na takéto podujatie. Je to sila, z ktorej
určite možno čerpať po celý život. Neľutujte
čas ani peniaze. Je to najlepší spôsob
upevnenia vo viere.

Verím, že sa ešte nájde príležitosť,
aby si o tom porozprával. Ďakujem
ti, Oto, za rozhovor. – hv –

KO PREŽÍVALA skupinka trebi-
šovských mladých stretnutie so
Svätým otcom, opýtala som sa po

návrate z Ríma jedného z účastníkov,
Ota Domarackého.

Oto, práve si vystúpil z vlaku,
ktorý ťa z krásnych miest v Taliansku
vrátil do rodného spoločenstva veria-
cich. Aký bol tvoj najsilnejší zážitok?

Bezpochyby stretnutie so Svätým ot-
com, ale mne sa splnil aj môj dávny sen.
Bol som v Ríme s Pellegrínmi.  Ubytovaní
sme boli v inštitúte, tu sme mali zabezpe-
čenú aj stravu, ale väčšinou sme brávali so
sebou balíčky na celý deň, aby
sme čo najviac videli a zažili.
Počas siedmich dní sme boli
v Perugii, v Assisi a v Ríme.

Silným zážitkom pre mňa
bol prechod Svätou bránou.
Každá výprava mala určený
deň a čas prechodu, aby
nenastal chaos. My sme
prešli Sv. bránou v utorok.
Prajem každému, aby mohol zažiť
to, čo napĺňalo naše srdcia.

Vyvrcholením celého nášho putovania
bolo stretnutie so Svätým otcom v sobotu
na Námestí sv. Petra. Pred príchodom Sv.
otca bol veľkolepý program, počas ktorého
zazneli svedectvá mladých z celého sveta.
My sme si všetko vypočuli v poľštine cez
rozhlasové prijímače. Bol vraj aj slovenský
preklad, ale nechytili sme signál. Potom
nastal ten fantastický okamih. Svätou brá-
nou prešiel Svätý otec a prišiel medzi nás.
Mladí z celého sveta skandovali vo svojich

Aby si mládež doma i v táboroch
uvedomovala, že patrí do spoločen-
stva veriacich a najmä pri stret-
nutí s biskupom do spoločenstva
Cirkvi.
(Z úmyslov Apoštolátu modlitby na mesiac
august 2000)

SPLNIL SA MU SEN



OZNAMY

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 3. 9. 2000

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

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. R. Kolodiová M. Princíková N. Tomková A. Potocká J. Oravec

2. J. Galgan B. Šimková M. Sakáčová B. Dinisová J. Rokyta

p. K. Balintová V. Rokyta

Vo Vojčiciach v nedeľu, 3. 9., bude o 14.00 hod. eucharistická pobožnosť.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
28. 8.

Sv. Augustína, bs. uč. 6.45

r. Zvestujte všetkým zázraky Pánove.
11.30

16.30

Ut
29. 8.

Muč. smrť sv. Jána Krstiteľa 6.45

r. Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju
spásu.

11.30
16.30

St
30. 8. r. Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.

6.45
11.30
16.30

Št
31. 8.

r. Oslavovať ťa chcem naveky, Bože,
môj kráľ.

6.45
11.30
18.00

Pi
1. 9.

prvý piatok 6.45

r.  Milosti Pánovej plná je zem.

11.30
17.00 krížová cesta

18.00 +adorácia

So
2. 9.

r. Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za
dedičstvo.

6.45 fatimská sobota

18.00

Ne
3. 9. 22. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00 Veni Sancte

10.30 +adorácia

15.00 záver adorácie

18.00

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

Ústav Ut, Št o 11.00 a So o 15.30
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

31. AUGUSTA SV. RAJMUND,
KARDINÁL (1200? – 1240)

RAJMUND SA NARODIL
okolo roku 1200 v Portele
pri Barcelone v Španiel-
sku. Museli ho pri naro-
dení vyoperovať z matky,

ktorá zomrela krátko predtým. Preto
má i prímeno Nonnatus – Nena-
rodený.

Otec ho zobral zo štúdií, pretože
Rajmund vyhlásil, že sa stane kňa-
zom. Zveril mu polia i dobytok. Raj-
mund pokorne znášal uložený trest.
Nebeskú Matku si zvolil za svoju
matku na zemi. Vytrvalá modlitba a ži-
vot na gazdovstve ako v najprísnejšom
kláštore obmäkčili otca, že po dlhšom
čase mu dovolil ísť za svojím duchov-
ným povolaním.

Okolo roku 1224 vstúpil v Barce-
lone do rehole mercedárov, ktorí
vykupovali v Španielsku i v Afrike
kresťanských otrokov z rúk Maurov
a muzulmanov. V Afrike vykúpil z po-
nižujúceho otroctva viac ako 200
kresťanov. Raz ostal v Alžírsku dob-
rovoľne v otroctve namiesto istého
kresťana a za osem mesiacov tam
hrozne trpel.

Maurom i Židom hlásal ukrižova-
ného Krista. Obrátil tak dvoch vzne-
šených Maurov a desať Židov. Moha-
medánsky sudca sa mu za to kruto
pomstil. Dal ho verejne zbičovať, že-
ravým klinom prepáliť spodnú i vrch-
nú peru a pretiahnuť ich drôtom.
Drôt dal zatvoriť na zámok, ktorý bolo
dovolené otvoriť len raz za tri dni.

Vlastným príkladom tak Rajmund
kázal o kresťanskej trpezlivosti v sú-
žení. Keď sa o tomto hrdinstve do-
zvedel pápež Gregor IX., vymenoval
ho roku 1239 za kardinála a za
svojho poradcu. Na ceste do Ríma
Rajmund umrel zoslabený utrpením.
Stalo sa to 31. augusta 1240 v Car-
done pri Barcelone.        – rm –

ZO Z¡IVOTA FARNOSTI
V nedeľu, 27. 8., sviatosť
krstu prijala Barbara Timko-
vá. Vítame ju v našom spolo-

čenstve. Nech je rodičom na radosť
a svetu na osoh.

1. Počas týždňa budeme spovedať
pred každou rannou sv. omšou,
Po–Pi od 10.00 do poludňajšej sv.
omše a Po, Ut, Št a Pi od 15.00 do
večernej sv. omše.
Vo Vojčiciach v St od 16.30 hod.
V Z. Hradišti vo Št od 18.00 hod.

2. V sobotu je prvá sobota v mesiaci.
Sv. omša o 6.45 začne pobožnosťou
sv. ruženca.

3. Budúca nedeľa je prvou v me-
siaci. Pri sv. omši o 9.00 bude
Veni Sancte, vzývanie Ducha
Svätého na začiatku školského
roku. Vo Vojčiciach pri sv. omši
o 9.00 bude tiež Veni Sancte.

4. Na budúcu nedeľu po sv. omši
o 10.30 bude vyloženie Svia-
tosti oltárnej. Záver poklony
bude pri popoludňajšej pobož-
nosti o 15.00 hod.

5. Od 29. 8. sa začíname modliť De-
viatnik ku Košickým mučení-
kom.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


