
LOVÁ MISIONÁRA sú prosbou,
ktorú by si mal do srdca za-
štepiť každý kresťan katolík.

Je to prosba misionára o pomoc. Je
treba pomáhať misionárom. Usporia-
dajú sa zbierky na misie pre poha-
nov. Káže sa, píše sa o misiách.
Isteže treba misionárom aj hmotne
pomáhať. Misionár musí hladného
nakŕmiť, nahého ob-
liecť, chorému vylie-
čiť rany. Potom mu
môže ľahšie rozprávať
aj o duševných po-
trebách človeka, o Bo-
hu. Ale aj sám musí
žiť a šatiť sa. Musí
stavať kostoly, domy,
školy, nemocnice, tla-
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Resp.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,
ako dúfame v teba.

„Ťažko je vyjadriť, koľkú posilu
a útechu dodáva misionárovi v ďalekom
kraji povedomie, že sú ľudia príbuzní,
priatelia a iní, ktorí sa denne za neho

modlia. Ich modlitba sprevádza
misionára na každom kroku a vymáha
u Boha často neuveriteľné úspechy
v zachraňovaní nesmrteľných duší.“

čiarne, platiť učiteľov, svetských mi-
sijných pracovníkov atď.

Starať sa však o hmotný blahobyt
pohanov je len druhoradým cieľom
misií. Ich podstatnou úlohou je za-
chraňovať nesmrteľné duše pre več-
nosť. A k tomu je predovšetkým potreb-
ná pomoc Božia, milosť Božia, ktorú
musíme od Pána Boha vyprosiť. Mi-
sionár štepí Božie slovo do pohan-
ských sŕdc. K tomu treba zúrod-
ňujúceho dažďa milosti Božej a po-
žehnania Božieho. O toto požehnanie
musíme sa modliť. Denne, bez pre-
stania. Vzorom nech nám je v tom sv.
Terezka Ježišova, ktorá bola pre svoje
veľké zásluhy vyhlásená za patrónku
misií. Pozemské majetky nemala, žila
utiahnutá v kláštore. Pre misie pra-
covala svojimi modlitbami a obeto-

vala za ne svoje seba-
zaprenie. Nesmierna
cena ľudskej duše, po-
vedomie, že sme všet-
ci, i pohania, dietkami
Božími, viažu aj nás
k tomu, aby sme robili
podobne. Tak aspoň
čiastočne splníme svoj
dlh k misiám.  – jg –

POMÁHAJME MISIÁM!

„Povedali mi, čo sa
ti stalo, a napriek tomu
vieš povzbudiť každé-
ho. Ako to robíš?“

„Je to vďaka tomu,
ktorý ma chodí navštevovať napo-
ludnie každý deň.“

Ošetrovateľka ho prerušila: „Ale
napoludnie sem predsa nikto ne-
chodí.“

„Chodí a každý deň. Otvorí dvere
a povie: »Jim, tu je Ježiš,« a odchá-
dza.“

Nehľadajme Krista
v tvári jedného človeka,

ale hľadajme
v každom človekovi

zlomok Kristovej tváre.

KAŽDÝ DEŇ napolud-
nie vbehol na chvíľu do
kostola akýsi mladík a
hneď sa poberal ďalej.

Mal károvanú košeľu
a rozstrapkané džínsy ako všetci
chlapci v jeho veku. V ruke mal pa-
pierové vrecko a v ňom kúsok chleba
na obed. Keďže dnes sa nájdu ľudia,
ktorí kradnú všade, i v kostole,
podozrievavý správca kostola sa ho
spýtal, prečo tam chodí.

„Chodím sa sem pomodliť,“ pove-
dal mladík. „Pomodliť? Ako sa doká-
žeš modliť tak rýchlo?“

„Hm… Vbehnem sem a každý deň
poviem iba: »Ježiš, tu je Jim.« A po-
tom utekám do práce. Je to krátka
modlitba a som si istý, že Ježiš ma
počúva.“

Krátko na to, kvôli pracovnému
úrazu, zaviezli mladíka do ne-
mocnice s bolestnými zlomeninami.
Dali ho do izby s viacerými pacient-
mi. Jeho príchodom sa oddelenie
zmenilo. Po niekoľkých dňoch sa
v jeho izbe schádzali mladí i starí.
Pre každého mal úsmev a každého
vedel povzbudiť.

S ošetrovateľkou sem prišiel aj
správca kostola a zastavil sa pri mla-
díkovom lôžku.

STARKÁ VIEDLA za
ruku vnúčika a vošla do
chrámu. Pohľadom hľa-
dala červené svetielko,
ktoré prezrádzalo, že je
tu stánok Najvyššieho.
Pokľakla si a začala sa

modliť. Dieťa gúľalo očami zo starkej
na červené svetielko a zo svetielka
na starkú.

Po chvíľke povedalo: „Starká, keď
naskočí zelená, pôjdeme domov?“

TO SVETIELKO NIKDY nebude ze-
lené. Stále ti bez prestania opakuje:
„Zastav sa!“

Je to skala, Jediná skala, na kto-
rej ľudia môžu zakotviť. Jediná
zastávka a pravý odpočinok.

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa na-
máhate a ste preťažení, a ja vás po-
silním.“ Koľkí si to uvedomujeme?

(Bruno Ferrero: Niekedy stačí jeden
slnečný lúč)

pripravila  – km –
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OZNAMY

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 29. 10. 2000

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 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 P. Urban J. Karniš J. Kucharčík J. Bálint

2. K. Balintová M. Princíková P. Sovák M. Švagrovská A. Andrej

p. R. Kolodiová deti R. Jurko

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
23. 10.

Sv. Jána Kapistránskeho, kň. 6.45

r. Pán je náš Stvoriteľ a jemu patríme.
11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Ut
24. 10.

Sv. Antona Márie Clareta, bs. 6.45

r. Pán Boh ohlási pokoj svojmu ľudu
a svojim svätým.

11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

St
25. 10.

r. Čerpajme vodu s radosťou
z prameňov spásy.

6.45
11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Št
26. 10.

6.45 kňazské rekolekcie

r. Milosti Pánovej plná je zem. 11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
27. 10.

r. Tvoju tvár, Pane, s úprimným srdcom
hľadáme.

6.45
11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
28. 10.

Sv. Šimona a Júdu, ap. 6.45 9.00 príprava birmovanci

r. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. 18.00

Ne
29. 10. 30. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

Vo Vojčiciach v nedeľu, 29. 10., budú o 14.00 hod. vešpery.

1. Oznamujeme, že opäť začal cyklus
stretnutí kresťanských manže-
lov. Stretnutia sa konajú každú
tretiu nedeľu v mesiaci po popo-
ludňajšej pobožnosti. Srdečne po-
zývame všetky manželské páry
našej farnosti.

2. Vo štvr tok, 26. 10., budú
kňazské rekolekcie dekanátu.
Spoločná sv. omša s otcom arci-
biskupom bude o 11.30 hod.

3. V mesiaci október sa pol hodinu
pred každou sv. omšou modlíme
modlitbu sv. ruženca.

SV. JÁN KAPISTRÁNSKY, KŇAZ
A REHOĽNÍK (1386 – 1456)

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

Ne o 16.30
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

NARODIL SA 24. júna 1386
v mestečku Capestrana v stred-
nom Taliansku. Podľa rodného
mesta má i prímenie. Vyštudo-

val právo a stal sa sudcom a miesto-
držiteľom neapolského kráľa Ladisla-
va. Roku 1405 odišiel do Perugie. Pri
nepokojoch v Perugii sa r. 1415 dostal
do väzenia. Tam mal v noci videnie sv.
Františka Assiského, ktorý ho pozýval
do rehole. Po vyslobodení z väzenia so
súhlasom manželky vstúpil k františ-
kánom 4. októbra 1416. Okolo roku
1420 bol vysvätený za kňaza. Ján ako
kazateľ a misionár pochodil celé Ta-
liansko. Bosý, v chudobnom habite,
od pôstov iba kosť a koža, kázňami
rezal do živého. Roku 1422 ho poverili
predstavení, aby zakladal nové kláš-
tory prísnejších františkánov v horna-
tej oblasti Abruzz. Pápež ho poveril
misiami za Alpami. Prišiel do Rakús-
ka, potom zavítal na Moravu a na úze-
mie Čiech. Tu obrátil 11 tisíc husitov.
Kázal aj v Bratislave. Všade zmieroval
rozkolníkov s Cirkvou, povzbudzoval
veriacich, reformoval kláštory.

Korunou jeho života bola križiacka
výprava proti Turkom. Hoci mal už 70
rokov, neváhal zorganizovať 60 tisíc
kresťanských bojovníkov. Jeho zbra-
ňou bola modlitba, jeho bojové heslo
„Ježiš – Ježiš!“ V bitke pri Belehrade
v júli 1456 kresťanské vojsko zvíťazilo
a zastavilo tak na niekoľko desaťročí
ďalší postup Turkov. Na pamiatku
víťazstva ustanovil pápež Kalixt III.
sviatok Premenenia Pána (6. 8.).

Týmto ukončil Ján svoje životné
poslanie. Vrátil sa do kláštora. Dňa
23. októbra 1456 odišiel k tomu, kto-
rého z tej duše miloval – k Ježišovi!
Pápež Lev X. ho roku 1514 vyhlásil
za blahoslaveného a pápež Alexan-
der VIII. ho roku 1690 vyhlásil za
svätého.       – rm –

ZO Z¡IVOTA FARNOSTI
V nedeľu, 8. 10., sviatosť

krstu prijala Katarína Orav-
cová. Vítame ju v našom
spoločenstve. Nech je rodičom na
radosť a svetu na osoh.

V sobotu, 14. 10., si sviatosť
manželstva vyslúžili Václav
Kohút a Monika Hadariová.

Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


