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Resp.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

„Ježišu, syn Dávidov,
zmiluj sa nado mnou!“

Mk 10, 47

ÔŽE SA NÁM STAŤ, a je
to dosť nevhodné, že prí-
behy z evanjelií o uzdra-
vení budeme brať ako
„historku z lekárskeho

prostredia“.
Evanjeliá nás nenechávajú na po-

chybách o tom, že sa Ježiš nevznášal
v nejakej vysokej rovine, povznesenej
nad všetky ľudské trápenia. Naopak,
jasne vidíme, že Ježiša sa
utrpenia ľudí dotýkali, že sa
trpiacich ujímal, že ich ne-
chcel nechávať v chorobách,
bezmocnosti a v trápení. Ale
nikdy nešlo len o trápenie, len
o chorobu, len o utrpenie.
Ježišovi nikdy nejde len o to,
aby sa človek uzdravil a potom

sa zas človek vrhol do ďalších neprí-
jemností. Ježiš nechce len získať pre
nejakého človeka zdravie, on chce
ľudí získať celých – pre Boha, získať
ich pre večnosť.

Ježišova cesta do Jeruzalema sa
končí uzdravením slepého z Jericha.
Slepý z Jericha vedel o svojej slepote,
volal o pomoc, stal sa vidiacim a
nasledoval Ježiša. „Sú ľudia, ktorí sú
slepí voči každej pravde, ktorá je viac
než len to, čo sa dá nahmatať
a vidieť. Preto sú potrební ľudia, kto-
rých viera urobila vidiacimi a sú
schopní viesť druhých, čo sa nachá-
dzajú ešte v temnote“ (B. Lesniewicz).

Ježišovu cestu pochopíme len vte-
dy, keď nám on sám otvorí oči
a keď ho nasledujeme na jeho ceste.
Prostredníctvom krstu sme sa stali
vidiacimi; nasledovanie Krista je čin
našej viery a našej vďaky. – jg –

Nie každý, kto mi hovorí:
„Pane, Pane,“ vojde do

nebeského kráľovstva, ale
iba ten, kto plní vôľu môjho
Otca, ktorý je na nebesiach.

Mt 7, 12 - 23

Správnejší postoj k smrti získame
aj vtedy, keď si vypestujeme správny
postoj k hodnotám, ktoré ponúka
život. V tom spočíva múdrosť človeka
správne si ceniť trvalé hodnoty.

Každý z nás je jedinečný a taký
zostáva aj po smrti. Je to naďalej on.
Milý a láskavý otec, naša dobrá
drahá mama, starší brat, či sestra,
milujúci manžel, manželka, starí
upracovaní rodičia, sused, ktorý mal
pre nás stále dobré slovo, náhodný
známy, s ktorým sme sa stretávali na
ceste do práce.

Ak rátame dni, mesiace, roky,
ktoré nás delia od tých, ktorých sme
milovali, ktorých sa už nemôžeme
dotýkať, s ktorými už nemôžeme plá-
novať náš ďalší život, mali by sme
rátať s tým, že sú stále s nami.

Veríme, že Kristus zvíťazil nad
smrťou našich drahých, veríme, že
zvíťazí aj nad našou smrťou. A tak,
keď sa skláňame nad hrobmi našich
zomrelých, prosme Pána, aby im da-
roval večný život.

Zotrvajme na chvíľu v tomto za-
myslení a potom sa vráťme späť do
svojho života medzi svojich blízkych
s vedomím, že sa v ňom budeme
usilovať budovať si základy vlastnej
večnosti.         – km –

OVEMBER JE SVIATKOM
Všetkých svätých a mesia-
com zomrelých. Naše
kroky v tento čas smerujú
na cintorín. V plamien-

koch sviec sa nám myšlienky aj spo-
mienky zatúlajú do neďalekej minu-
losti k našim najdrahším, ktorí už
nie sú medzi nami.

Premietame si ich životy, ich
vzťahy s nami i to, čím nás obohatili,
čo vykonali, čo ostalo pre nás ako
nedopovedaná myšlienka.

Do plamienkov sviec premietame
aj svoje životy. Znovu a znovu opa-
kujeme vyznania, ktoré nestihli vypo-
vedať naše ústa, dokončujeme začaté
rozhovory s tými, čo prekročili hra-
nicu večnosti, zachovávajúc pritom
posvätné mlčanie o tajomstve tohto
prechodu.

Pobyt človeka na zemi je Božím
darom. Našou ľudskou úlohou je
v kratšom či dlhšom čase ho nielen
prežiť, ale i naplniť. Pamätať na smrť
by malo byť našou pozemskou
motiváciou ako správne žiť, aby nás
spomienka na ňu nenapĺňala stra-
chom, ale naopak – vedomím, že
smrťou sa približujeme k opravdivej
Láske, ktorá strach aj pomáha pre-
môcť.

CEZ BOLEST¡ A KRÍZ¡

K OTCOVI

M E S I A C
ZOMRELÝCH



OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. A.Chovancová D. Gajdošová P. Lörinc N. Tomková J.Juhaščíková

2. M. Čierna H. Magurová A. Potocká B. Dinisová M. Borová

p. Ľ. Bajus deti P. Berta

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
30. 10.

r. Napodobňujme Boha ako jeho
milované deti.

6.45
11.30
17.00

Ut
31. 10.

r. Blažení všetci, čo sa boja Pána
a kráčajú po jeho cestách.

6.45
11.30
17.00

St
1. 11.

Všetkých svätých 7.30
prikázaný sviatok 9.00

r. Blahoslavní čistého srdca, lebo oni
uvidia Boha.

10.30
13.00 pobožnosť na cintoríne

18.00

Št
2. 11.

Spomienka na zomrelých
veriacich

6.45
11.30

r. Pán je moje svetlo a moja spása. 18.00

Pi
3. 11.

Sv. Martina de Porres, rh. 6.45 prvý piatok

r. Nádherné a vznešené sú tvoje diela,
Pane.

11.30
17.00 krížová cesta

18.00 +adorácia, záver o 20.00

So
4. 11.

Sv. Karola Borromea, bs. 9.00 fatimská sobota
r. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. 18.00

Ne
5. 11. 31. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30 + začiatok adorácie

15.00 záver adorácie

18.00

1. Členovia Spolku sv. Vojtecha si
môžu vybrať kalendáre na rok
2001 v knižnici pri farskom úrade.
Členský poplatok je 80 Sk. Zároveň
upozorňujeme nových záujemcov
na zvýhodnenie zápisného, ktoré
do 6. 1. 2001 je len 110 Sk
(vrátane členského).

2. Počas týždňa, okrem St, budeme
spovedať pred každou rannou sv.
omšou, od 10.00 do poludňajšej
sv. omše a v Po, Ut a Pi  od
15.00 do večernej sv. omše.

3. Zbožnosť a modlitba sú prejavmi
kresťana katolíka po tieto dni na
cintorínoch.

4. V dňoch 1.– 8. 11. môžu veriaci
získať odpustky za duše v očistci
za podmienok: návšteva cintorína
a modlitba za duše v očistci; sv.
prijímanie a modlitba na úmysel
Sv. otca.

5. Dňa 2. 11. veriaci môžu získať
druhýkrát odpustky za podmienok:
návšteva kostola a modlitba Otče
náš a Verím v Boha; sv. prijímanie
a modlitba na úmysel Sv. otca.

SV. MARTIN DE PORRES,
REHOĽNÍK (1579 – 1639)

MARTIN DE PORRES bol
synom španielskeho šľach-
tica a čiernej otrokyne.
Narodil sa 9. 12. 1579 v Peru
v Lime. Pre jeho pôvod po

matke mnohí sa mu posmievali
a uťahovali si z neho. Ako chlapec sa
vyučil za holiča a rozumel sa i rán-
hojičstvu a ošetrovaniu chorých. Keď
mal Martin 15 rokov, žiadal o prijatie
do dominikánskeho kláštora
v Lime. Ale keďže bol mulat a v mat-
rike bol vedený ako nezákonný,
rehoľníci ho prijali iba ako člena
tretieho rádu.

Všetky posmešky znášal v duchu
evanjelia: „Milujte svojich nepriate-
ľov, dobre čiňte tým, čo vás nenávi-
dia! – Kto ťa udrie po líci, nastav mu
aj druhé…“ Ochotne si prisvojoval aj
hanlivú prezývku „mulatský pes“,
a keď bol kláštor v hospodárskych
ťažkostiach, ponúkol sa predstave-
ným, aby ho predali za otroka. Pred-
stavení ho nielenže nepredali, ale
prijali ho 2. 6. 1603 za rehoľného
brata. Vtedy mal 24 rokov. Plno-
právny rehoľný život znásobil Marti-
novu horlivosť v Božej službe. Keď
vypukla epidémia, nebolo ochotnej-
šieho ošetrovateľa, otca a matky
v jednej osobe, ako bol Martin de
Porres. Okrem prirodzenej rozumovej
bystrosti a obratnosti v mastičkár-
skom umení Martin mal aj rozličné
charizmy, extázy, mimoriadne dary
proroctva, zázrakov, ktoré naplno vyu-
žíval pre službu iným, zvlášť chudob-
ným a chorým. Jeho láska a dobro-
činnosť sa vzťahovala aj na zvieratá,
s ktorými sa vedel zhovárať.

Keď 3. 11. 1639 zomrel hrdinský
„holič“, zanechal po sebe veľké dielo
kresťanskej lásky. Za svätého ho
vyhlásil pápež Ján XXIII. roku 1962.

– rm –

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 9.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 10.30 18.00 10.30

Vo Vojčiciach v stredu, 1. 11., o 13.00 hod. bude pobožnosť na cintoríne
a v nedeľu, 5. 11., bude o 14.00 hod. eucharistická pobožnosť.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 5. 11. 2000

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

So o 16.30
Ústav Ut, Št o 11.00 a Ne o 10.30

Kancelária farského úradu
Po, Ut, Št, Pi 9.00 – 10.30

Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

ZO Z¡IVOTA FARNOSTI
V sobotu, 21. 10., si sviatosť
manželstva vyslúžili Jaroslav
Bajus a Dana Kenderková.

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

V nedeľu, 22. 10., sviatosť
krstu prijal Erik Žihovský.
Vítame ho v našom spolo-
čenstve. Nech je rodičom na radosť
a svetu na osoh.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


