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Resp.: Milujem ťa, Pane, ty moja sila.

OŽNO NIEKOHO prekva-
pí, že také čosi vzneše-
né, ako je láska, je dané
ako prikázanie. Znalec
Zákona sa pýta na najdô-

ležitejšie prikázanie, teda na niečo,
čo nesmie prehliadnuť, na niečo, čo je
najpodstatnejším ukazovateľom ces-
ty. Pýta sa na dobrú cestu. A dostáva
poučenie už
nie slovami,
ale činom.
Ježiš svojím
životom uka-
zuje, čo to je
milovať Boha
celou svojou
silou a milo-
vať blížneho
ako seba. Mi-
lovať Boha znamená uznávať ho ako
jediného Boha, dať sa tak uchvátiť
jeho žiarou, že z Božej lásky a ra-
dosti môže človek čosi odovzdať aj
blížnemu.

Človek je skutočne stvorený pre
lásku. A každý hľadá, koho by mohol
milovať. Ale mnohokrát nachádza
človek len seba. Je zamierený len na
vlastnú osobu, je sebecký, samoľúby.
Preto je nespokojný a nešťastný.

Apoštol Pavol podal neporovnateľ-
ný opis lásky: „Láska je trpezlivá,
láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína
sa, nevystatuje sa, nie je nehaneb-
ná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa,
nemyslí na zlé, neteší sa z neprá-
vostí, ale raduje sa z pravdy. Všetko
znáša, všetko verí, všetko dúfa,
všetko vydrží“ (1 Kor 13, 4 – 7).

Človek, i ten
do seba za-
hľadený, po-
trebuje lásku
č l o v e k a .
Takú, ktorá
je v Božom
p o r i a d k u .
Teda lásku
niekoho, kto
je schopný

milovať ako seba samého. A kto je
schopný milovať seba samého, je
schopný zdravo milovať i blížneho.
Úplná je Božia láska: „Boh tak milo-
val svet, že dal svojho jednorode-
ného Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale aby mal večný život“
(Jn 3, 16).

Obidve prikázania lásky v evan-
jeliu sú cestou, ktorá je schodná
a ktorá je kráľovská.  – jg –

MILOVAT¡ BUDEŠ
Pána, svojho Boha, celým svojím
srdcom, celou svojou dušou, celou
svojou silou a celou svojou mysľou
a svojho blížneho ako seba samého.

Lk 10, 27 – 28

Jeremiáš nebol napádaný len slo-
vami, ale aj fyzicky, pričom mu číhali
na život, odsúdili ho na smrť. Ježiš
učí, že takto prenasledovaní pre uče-
nie, ktoré pochádza od Boha, sú šťast-
ní. Nie pre samotný fakt prenasledo-
vania, ale pretože skutočne učia Božie
slovo.

Evanjelista Matúš poukazuje na Bo-
žie kráľovstvo, ktoré sa vzťahuje na svet
a má verejno-politické dimenzie. Má sa
prejaviť tam, kde ľudia žijú a trápia sa.
Nesmie byť odtrhnuté od sveta, v kto-
rom žijeme.

„Blahoslavení prenasledovaní pre spra-
vodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa
potupovať a prenasledovať a všetko zlé na
vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasaj-
te, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak
prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred
vami“ (Mt 5, 10 – 11).

Odpor je znamením, testom, krité-
riom. Falošní proroci nenarážajú na
odpor, lebo učia niečo, čo je v súlade so
všeobecnou vôľou. Prispôsobujú sa pre-
vládajúcej mienke, lichotia jej. Naproti
tomu, autentický prorok nehovorí
z vlastného srdca, ale prijal informáciu
od Boha a učí proti bežne prijímanej
mienke.

Zamyslime sa nad skutočnými a fa-
lošnými prorokmi u nás. Zamyslime sa
aj sami nad sebou, či nepodliehame
„hlasu ľudu“, ktorý sa mnohí snažia vy-
dávať za hlas Boží a pritom sú to len
falošní proroci. Nepodporujeme často
tých, ktorí sa za takých prorokov vydá-
vajú, ale v skutočnosti presadzujú roz-
vody, interrupcie, manželstvá rovna-
kého pohlavia, presadzujú trest smrti
a často žijú životom, ktorý je v rozpore
s kresťanskou morálkou? Čo kladieme
vo svojom živote na prvé miesto: koníč-
ky, prácu, rôzne idoly (hercov, športov-
cov, politikov), alebo Božie slovo?

Čo je pre nás viac, hlas ľudu, či
hlas Boží?  – bl –

EJINY VZŤAHOV medzi hebrej-
skými prorokmi a ľudom, ku
ktorému boli poslaní oznámiť
mu svoje učenie, ktoré pochá-

dza od Boha, pripomína tento auten-
tický text: „Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý
zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli
k tebe poslaní, koľko ráz som chcel
zhromaždiť svoje deti, ako sliepka zhro-
mažďuje svoje kuriatka pod krídla, a ne-
chceli ste! Hľa, váš dom vám ostáva
pustý“ (Mt 23, 37 – 38).

Prenasledovanie, ktoré skúsili izra-
elskí proroci, bolo veľmi strastiplné.
Spomeňme si len na náreky proroka
Jeremiáša pre učenie, ktoré ho Boh
poslal oznámiť svojmu izraelskému
ľudu. Aj Jeremiáš v istom okamihu
zaváhal: „Zvádzal si ma, Pane, nuž dal
som sa zviesť, uchopil si ma a premohol.
Som na posmech celý deň, každý sa mi
posmieva… Veď Pánovo slovo mi slúži na
hanbu a výsmech celý deň! I myslel som:
Nespomeniem si naň a nebudem viac
hovoriť v jeho mene, ale v srdci mi bol sťa
horiaci oheň, zovretý v mojich kostiach;
namáhal som sa, aby som to vydržal, no
nevládal som“ (Jer 20, 7n).

VOX POPULI,
VOX DEI (?)

Je skutočne hlas ľudu
hlasom Božím? Alebo by to
malo platiť opačne a hlas
Boží by mal byť aj hlasom
ľudu. Veď skutočný Boží

hlas nám nesprostredkujú
masy ľudí, ale tento hlas

zaznel cez prorokov
a v Ježišovi Kristovi.



ÚCTA A PAMIATKA sv. Mar-
tina z Tours sa v Cirkvi veľmi rozší-
rila. V Európe je mu zasvätených
mnoho kostolov a kláštorov. Na Slo-
vensku najvýznamnejšie sú dóm sv.
Martina v Bratislave a katedrála sv.
Martina v Spišskej Kapitule.

Martin sa narodil v meste Sabaria
v Panónii, dnešné Szombathely v Ma-
ďarsku. Jeho otec bol dôstojníkom
rímskej posádky. Keď mal Martin 15
rokov, otec ho prinútil stať sa voja-
kom. Celá rodina viedla sťahovavý
život. Tak sa dostali do Pávie, kde sa
Martin zoznámil s kresťanstvom a dal
sa zapísať medzi katechumenov. Bol
však preložený do mesta Amiens
v terajšom Francúzsku. Tu istého zim-
ného dňa vystrel oproti nemu polo-
nahý žobrák ruku, aby mu niečo dal.
Martin nemal pri sebe peniaze. Mal
však jemné a súcitné srdce. Preto me-
čom rozťal svoj vojenský plášť a po-
lovicu daroval žobrákovi. Nasledujú-
cej noci sa mu vo sne zjavil Ježiš,
zaodetý polovicou jeho plášťa. Krst
prijal na Veľkú noc roku 339 už ako
vyše 20-ročný. V armáde musel ostať
ešte 15 rokov. Roku 354 opustil
armádu a odišiel do Poitiers v západ-
nom Francúzsku k biskupovi sv. Hi-
lárovi, aby sa zdokonalil v kresťan-
skej náuke a vo všetkých čnostiach.
Biskup Hilárius mu udelil nižšie
svätenie a neskôr ho vysvätil za kňa-
za. V tom čase začali Martinovo účin-
kovanie sprevádzať zázraky. Veriaci
mesta Tours si ho úskokom zvolili za
biskupa, lebo vedeli, že priamo by to
neprijal. Za biskupa bol vysvätený
roku 371. Ako biskup vykonával mi-
sionársku činnosť na vidieku. Zom-
rel 8. 11. 397. Pochovali ho v Tours.
Patrí medzi prvých vyznávačov, nie
mučeníkov, ktorým Cirkev priznala
titul svätosti.         – rm –

OZNAMY

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 12. 11. 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. M. Ščerbej J. Hudáček D. Kassay M. Švagrovská M. Jenčíková

2. J. Galgan M. Ruttkayová K. Kassayová J. Kucharčík V. Rokyta

p. K. Balintová deti H. Andrejová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
6. 11.

r. Pane, zachovaj moju dušu v tvojom
pokoji.

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

17.00 + príprava birmovanci

Ut
7. 11.

r. Tebe, Pane, patrí moja chvála v tomto
našom zhromaždení.

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

17.00 + príprava birmovanci

St
8. 11.

6.45
r. Pán je moje svetlo a moja spása. 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Št
9. 11.

Výr. posv. Lateránskej baziliky 6.45

r. Riečne ramená obveseľujú Božie
mesto, posvätný stánok Najvyššieho.

11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
10. 11.

Sv. Leva Veľkého, pp. uč. 6.45

r. S radosťou pôjdeme do domu
Pánovho.

11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
11. 11.

Sv. Martina z Tours, bs. 6.45 9.00 príprava birmovanci

r. Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. 18.00

Ne
12. 11.

32. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

Sv. Jozafata, bs. mč. 18.00

Vo Vojčiciach v nedeľu, 12. 11., budú o 14.00 hod. vešpery.

1. Náuky pre prvoprijímajúcich vo
Vojčiciach budú vždy stredu
pred sv. omšou o 17.00 hod.
(Okrem prvopiatkových týždňov!)

2. Stretnutie kresťanských dôchod-
cov bude 8. 11. 2000 (streda)
o 16.00 hod. v MsKS. Pozývame aj
nečlenov.

3. V dňoch 1. –  8. 11. môžu veriaci
získať odpustky za duše v očis-
tci za podmienok: návšteva cinto-
rína a modlitba za duše v očistci;
sv. prijímanie a modlitba na úmy-
sel Sv. otca.

4. Členovia Spolku sv. Vojtecha si
môžu vybrať kalendáre na rok
2001 v knižnici pri farskom úra-
de. Členský poplatok je 80 Sk.
Zároveň upozorňujeme nových zá-
ujemcov na zvýhodnenie zápisné-
ho, ktoré do 6. 1. 2001 je len 110
Sk (vrátane členského).

5. Vo štvrtok, 16. 11., po večernej
sv. omši bude stretnutie
lektorov.

SV. MARTIN Z TOURS,
BISKUP (316 – 397)

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

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


