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ÁZORNÝM SPÔSOBOM Ježiš
poučuje apoštolov o skutočnej
veľkosti človeka. Tá spočíva v po-

níženej službe najmenším. Veľký je
naozaj ten, kto dokáže byť malý s naj-
menšími, malý pre najmenších.

Bojujeme za práva národov,
národností a etnických sku-
pín. Každý sa dovoláva svo-
jich práv, ale o právach de-
tí, týraných detí, odhode-
ných a počatých detí
sa hovorí menej
alebo „čuduj sa,
svete“. A národ,
ktorý zabíja vlastné
deti, nemá budúc-
nosť. Ľudský život
je Božím zázrakom.
Dať a vziať ho môže iba Pán života
a smrti.

Byť prvý – v každom z nás je sklon
„dobre vidieť“, „mať miesto v popre-

dí“. Tento náš sklon Ježiš zamieňa
a stavia do inej polohy, než býva
v bežnom živote. Byť prvý znamená
byť posledný, nie však v zmysle se-
baponižovania a pohŕdania sebou
samým. Byť posledný znamená skôr
byť s poslednými: s opovrhovanými,
s ľuďmi „bez hlasu“ a bez dôstoj-
nosti, obrazne povedané „s deťmi“. A

skláňať sa k týmto ľuďom ako
brat k bratovi dokáže len ten,
kto je skutočne veľký. Hlásme

sa k tomu. Nielen slovami,
ale i prakticky. Aby ten,

kto s nami žije, sa mo-
hol diviť nad našou
veľkorysosťou.

Sme spoločen-
stvo ľudí, ktorí sú
si rovní, ktorí vedia
o svojej úbohosti,
ale ktorí tiež vedia

o Božej veľkosti. A preto sa nemô-
žeme jeden nad druhého vyvyšovať,
ale všetci sa rovnako môžeme
z Boha radovať.  – jg –

VE¼KOS• ÈLOVEKA

„Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa
prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý

ma poslal“ (Mk 9, 37).

Pána, svojho
Boha, z ce-
lého svojho
srdca, z celej
svojej duše,
z celej svojej
mysle a z ce-
lej svojej sily“
(Mk 12, 30).

Ale ľud-
ské srdce sa
tak necho-
vá. Nie je ta-
ké, ako by malo byť. Starý zákon dosa-
huje svoj vrchol v poznaní, že srdce
človeka sa potrebuje zmeniť, čo sa na-
pĺňa v Novom zákone.

Správny postoj srdca začína jeho zlo-
mením či skrúšením (Ž 51, 19), čo sym-
bolizuje pokoru a ľútosť a je synonymom
k „skrúšenému duchu“ (ruah). Takáto
skrúšenosť je nevyhnutná, pretože tvr-
dé, či kamenné srdce sa Božej vôli ne-
podriadi (Ez 11, 19).

Boh pozná srdce každého človeka
a vonkajší vzhľad ho neoklame. Pre člo-
veka je dôležitá modlitba, aby skúmal
a poznal naše srdce a stvoril ho čisté.
Cieľom svojvoľníkov nemá byť „nové srd-
ce“, aby Boží zákon nezostal len vonkaj-
šou záležitosťou, ale aby bol „vpísaný do
sŕdc“ a očistil ich. Preto je nutné srdce,
z ktorého pramenia všetky túžby, strážiť.
Tí, ktorí majú srdce čisté, uzrú Boha
(Mt 5, 8). Jedine v Kristovi, ktorý pre-
býva v srdciach skrze vieru, možno po-
chopiť Božiu lásku (Ef 3, 17). Aké je
naše srdce? Je chápavé, pokorné a na-
klonené Bohu? Nepotrebujeme naše
srdce zmeniť?  – bl –

„Srdce je klamlivé nadovšetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná?
Ja, Pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: Odplatím každému podľa
jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov“ (Jer 17, 9 - 10).

REDSTAVY, AKÉ VYVOLÁVA
slovo „srdce“ v hebrejčine
a v moderných jazykoch, nie
sú celkom totožné. Aj keď fy-
ziologický význam slova je ten

istý (2 Sam 18, 14), používanie v iných
významoch sa dosť rozchádza. V našom
spôsobe reči „srdce“ označuje iba citový
život. Hebrejčina chápe srdce ako „vnú-
tro“ človeka v širšom význame.

Dejiny sú dielom, kde ľudský čin
spolupracuje s činom Božím. „Sme Boží
spolupracovníci.“ THEÚ SYNERGOI
(1 Kor 3, 9) Dovŕšenie činu, ktorý stvo-
ril vesmír a život, je do istej miery v ru-
kách ľudstva, ktoré je ako druh, vrchol-
ným výkvetom tohto tvorivého činu.
Ľudstvo ho môže prerušiť, zvrátiť alebo
doviesť až do konečného naplnenia.

Poznanie je akt, vychádzajúci zo
slobody srdca. Z tejto prvotnej slobody
vychádza tiež hlúposť. Hlúposť je čin
zatvrdilosti a uzavretosti.

Podstatou porozumenia nie je súdiť,
ale počuť. „Počuj, Izrael,… budeš milovať
Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom…“
(Dt 6, 4 - 5). Aj prorok Izaiáš hovorí:
„Pán, Jahve, mi otvoril ucho…“ (Iz 50, 5).

Chápať, znamená načúvať, preto je
tak dôležité ticho: „Blahoslavení tichí,
lebo oni budú dedičmi zeme.“

Veľký Šalamún prosil Boha: „Daj teda
svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spra-
voval tvoj ľud a rozlišoval medzi dobrým a
zlým.“

Pojem srdce je značne široký a Písmo
nerozlišuje medzi rozumovými a mentál-
nymi pochodmi tak, ako to robí grécka
filozofia. Najväčšie, hlavné alebo prvé
prikázanie nám ukladá: „Milovať budeš

SRDCE ÈLOVEKA



OZNAMY

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 1. 10. 2000

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. J. Galgan B. Šimková P. Sovák J. Kucharčík M. Borová

2. K. Bálintová M. Princíková P. Lörinc M. Švagrovská H. Andrejová

p. A.Chovancová deti J.Juhaščíková

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
25. 9.

r. Spravodlivý nájde odpočinok na
tvojom svätom vrchu, Pane.

6.45

11.30

16.30

Ut
26. 9.

Sv. Kozmu a Damiána, mč. 6.45

r. Priveď ma, Pane, na chodník svojich
príkazov.

11.30
16.30

St
27. 9.

Sv. Vincenta de Paul, kň. 6.45

r. Pane, tvoje slovo je svetlo pre moje
nohy.

11.30
16.30

Št
28. 9.

Sv. Václava, mč. 6.45

r. Pane, stal si sa nám útočišťom
z pokolenia na pokolenie.

11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
29. 9.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela,
arch.

6.45
11.30

r. Pred tvárou anjelov budem hrať
a spievať tebe, Pane.

17.00 krížová cesta

18.00

So
30. 9.

Sv. Hieronyma, kň. uč. 6.45
r. Pane, stal si sa nám útočišťom

z pokolenia na pokolenie. 18.00

Ne
1. 10. 26. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30 krst

15.00 vešpery

18.00

28. SEPTEMBRA SV. VÁCLAV,
KNIEŽA A MUČENÍK (907? – 929)

Vo Vojčiciach v nedeľu, 1. 10., o 14.00 hod. budú vešpery.

BRAT VÁCLAV je ďalší krvavý
kvet, ktorý sa rozvinul na
pôde požehnanej práce na-
šich vierozvestov sv. Cyrila

a Metoda. Jeho stará matka, sv. Ľud-
mila, ho vychovala vo viere svätých
vierozvestov a vštepila mu zásady
Evanjelia hlboko do duše.

Václav sa narodil okolo roku 907
ako najstarší syn českého kniežaťa
Vratislava z rodu Přemyslovcov. Po
predčasnej smrti otca, počas svojej
nedospelosti, vládla v Čechách jeho
matka Drahomíra. Bola kresťanka,
ale jej život a zmýšľanie boli ďaleko
od kresťanstva. Václav dostal v ško-
lách vzdelanie a od svojej starej
matky sv. Ľudmily hlbokú kresťan-
skú výchovu.

Keď sa okolo roku 924 ujal vlády
v Čechách, snažil sa o kultúrne a ná-
boženské pozdvihnutie českého náro-
da. Boha kládol vždy na prvé miesto!
Vrúcna zbožnosť sa u neho preja-
vovala dennou účasťou na sv. omši
a častým prijímaním sviatostí. Doká-
zal sa celé noci modliť a na kolenách
riešiť záležitosti vlasti. Nehanbil sa
ani ako knieža sám navštevovať cho-
rých, opustených a posluhovať im.
Veľmoži mu zazlievali, že je pokorný.
Vodca musí byť vraj vypínavý! Václav
chcel však napodobňovať Krista,
ktorý neprišiel panovať, ale slúžiť!

Jeho mladší brat Boleslav spolu
s matkou Drahomírou a jej stúpen-
cami boli však proti nemu. Na svia-
tok sv. Kozmu a Damiána ho Boleslav
pozval do Starej Boleslavi na krstiny
svojho syna. Tam ho 28. 9. 929 pred
vstupom do chrámu prepadol a zavraž-
dil. Václava neskôr (asi r. 932) pocho-
vali na pražskom Hrade a v kostole
sv. Víta, ktorý on sám dal postaviť.
Sv. Václav je hlavným patrónom čes-
kého národa.         – rm –

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

Ne o 16.30
Ústav Ut, Št, So o 11.00
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

ZO Z¡IVOTA FARNOSTI
V sobotu, 16. 9., si sviatosť
manželstva vyslúžili Karol Kisty
a Gabriela Kucharčíková, Mar-

tin Pinček a Petronela Nináčová. Na
spoločnej ceste životom im prajeme veľa
Božieho požehnania.

1. Od pondelka, 25. 9., začína
príprava na prvé sv. prijímanie
a na sviatosť birmovania. Pro-
gram podľa rozvrhu, ktorý bude
vypísaný.

2. Vo štvrtok, 28. 9., budú kňazské
rekolekcie. Sv. omšu o 11.30 ce-
lebruje otec arcibiskup.

3. Na budúcu nedeľu, 1. 10., sa us-
kutoční zbierka na katechetic-
ký fond.

4. V mesiaci október sa budeme
pred každou sv. omšou modliť
modlitbu sv. ruženca.

Š PORTOVCI SÚPERIA, ale len jeden
víťazí. A pritom sa snažili naozaj všet-

ci. Boh má spravodlivejšie miery. Ocení aj
to, čo nie je viditeľné na povrchu. Väčšina
našich dobrých úmyslov ostane nedocene-
ná, neznáma, bez potlesku i vďaky. Láska
je taká. Všetko znáša. Ale láska, to nie je
len „drž ústa a krok“. Rozpráva o nej Ježiš,
ktorý si pletie korbáč a vyháňa kupcov
z chrámu. Lásku nikomu nenanútime. Do-
prajme iným čas, aby sami spoznali, že ži-
vot bez nej stráca zmysel.      (R. Turák)

MYŠLIENKA

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


