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RADOSTI I STAROSTI KŇAZA
RED ČASOM UPLYNULO 35 RO-
kov od kňazskej vysviacky nášho

duchovného otca Štefana Šantu. Pri
tejto príležitosti sme mu položili
niekoľko otázok.
1) Každé dieťa chce mať významné
povolanie. Čím ste chceli byť Vy?

Na kňazstvo som myslel od detstva a
bola to túžba aj mojej nebohej mamy.
Hoci som bol huncút a stále medzi
dievčatami, už na základnej škole ma
prezývali „pleban“. Možno preto, že som
stále miništroval, verejne sa modlil a
hoci falošne, predsa spieval nábožné
piesne a na drevenej debničke
potajomky slúžil latinské sv. omše.
2) Kňazstvo ste si volili v čase,
keď to bolo priam zakázané. Nebáli
ste sa ísť za Božím volaním?

Keď som si za čias totality prvýkrát
podával prihlášku do seminára, môj
triedny profesor povedal, že ma
nezoberú a mal pravdu. Musel som
nastúpiť do práce ako laborant. Každé
ráno som miništroval v trebišovskom
kostole a potom šiel do práce. Keď sa
dozvedeli, že chcem byť kňazom,
prehovárali ma na vstup do komunis-
tickej strany a všetko sťažovali. Päťkrát
som absolvoval skúšky a stále ne-
úspešne. Dúfal som a modlil sa: „Pane,
daj mi duše a ostatné si vezmi...“.
V roku 1967 som skúsil šťastie šiesty-
krát. Skúšky som zvládol a 21. novem-
bra 1967 prekročil prah Kňazského
seminára v Bratislave.
3) Školské roky sú časom, na ktoré
nikto nezabúda. Ako spomínate na
formačné roky v seminári?

Päť rokov strávených v seminári za
totalitného režimu ma naučilo obetovať
sa pre ľudí, ktorí potrebujú nie len
duchovnú, ale aj morálnu pomoc a ne-

čakať za to pochvalu či odmenu, lebo
tá mi bude daná z hora, keď pri
poslednom súde budem vidieť svoje
nezatratené ovčie stádo.
4) 18. júna uplynulo 35 rokov od
Vašej kňazskej vysviacky. Ako by
ste ich opísali?

Najkrajších 18 rokov som prežil vo
Vechci. Počas mojej kňazskej služby
nastúpilo na cestu kňazstva 7 chlapcov
a do rehoľného života vstúpilo 15
dievčat. Mám už 65 rokov, ale ešte
stále som šťastný, že som kňaz a
mám veľkú radosť, keď idem k oltáru
slúžiť sv. omšu, či spovedať.
5) Máte bohaté kňazské i životné
skúsenosti. Čo chcete odkázať
veriacim našej farnosti?

Aby vo svojich modlitbách nezabú-
dali na kňazov, lebo sa hovorí: „Ako sa
za kňaza modlíte, takého dostanete!“ Ja
osobne môžem byť hrdý a vďačný
nášmu pánovi dekanovi, že môžem
svoje roky staroby prežívať tu, medzi
Vami. Od tohto oltára som pred 35
rokmi odchádzal ako miništrant a dnes
tu stojím ako kňaz.

Zamestnanie či povolanie? Myslím,
že tieto od-
povede jed-
n o z n a č n e
h o v o r i a
o poslaní,
k t o r é
v sebe aj
n a p r i e k
ťažkej dobe
otec Šanta
n e u m l č a l
a odvážne
šiel ďalej.

Zuzka Bačová

EŽIŠ V POLOVICI SVOJHO VE-
rejného účinkovania uprostred
tisícok ľudí, ktorí ho nasledovali,

berie si bokom sedemdesiatich dvoch
učeníkov a dáva im poslanie:

výzvou sa pápež neprihovára iba
kňazom a rehoľníkom: „Nikto, kto verí
v Krista, žiadna cirkevná inštitúcia sa
nemôže vyhnúť tejto najvyššej povin-
nosti: Krista treba zvestovať všetkým
národom“ (Poslanie Vykupiteľa 3).

Sedemdesiati dvaja sa vrátili zo
svojej misijnej cesty natešení, ako moc-
ne Boh cez nich pôsobil. My si zrejme
nemyslíme, že by Boh mohol robiť niečo
také aj cez nás. Asi sa pokladáme za
neschopných evanjelizovať a svedčiť o
Kristovi. Nemali by sme však zabúdať,
že Ježiš nepovoláva pripravených; on
pripravuje povolaných! To jeho „stretnu-
tie“ so sedemdesiatimi dvoma (Lk 10, 1)
ich urobilo schopnými prinášať ovocie.
Sviatosťou krstu a mocou Ducha
Svätého v tebe Boh dokáže urobiť a aj
urobí úžasné veci.

Pane Ježišu,
počujem ťa,
ako ma voláš,
aby som ťa
ohlasoval ľu-
ďom okolo
seba. Zošli,
prosím, svojho
Ducha a daj mi
odvahu a pre-
s v e d č i v o s ť ,

ktoré potrebujem, aby som svedčil
o evanjeliu. Ježišu, dôverujem ti.

-www.redemptoristi.sk-

„Žatva je veľká, ale
robotníkov málo.

Preto proste Pána žatvy, aby poslal
robotníkov na svoju žatvu! Choďte!“
(Lk 10, 2-3).

Táto výzva nebola iba jednou úlohou
z mnohých. Ježiš si svojich blízkych
priateľov priťahuje blízko k sebe, aby im
odhalil podstatu svojho poslania – zmie-
renie s Otcom. Aby učeníci pochopili
plný zmysel týchto slov a odpovedali na
ne veľkoryso a s potrebnou ochotou,
potrebovali nielen počuť, čo im Ježiš
hovoril, ale potrebovali to aj cítiť.
Vnímaš naliehavosť v jeho hlase? Vidíš
lásku v jeho očiach, keď sa pozerá na
zástupy, ktoré ho nasledujú? Cítiš
jeho srdce búšiace láskou a jeho hlas
rozochvený súcitom?

Pápež Ján Pavol II. v encyklike Po-
slanie Vykupiteľa z roku 1990 nás vyzýva
slovami, ktoré sa svojím tónom aj roz-
sahom veľmi podobajú Ježišovým: „Ešte
nikdy nemala Cirkev takú možnosť ako
dnes sprístupniť evanjelium svedectvom
i slovom všetkým ľuďom a všetkým ná-
rodom“ (Poslanie Vykupiteľa 92). Touto



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 19.00 19.00 19.00 7.00 9.00

Vojčice, charita
Zempl. Hradište 10.30

Nový Ruskov 8.00

Rómska osada 17.00

nemocnica 16.00 16.00 16.00 16.00
ústav 11.00 11.00 11.00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Sv.Augustína Zhai Rong,kň,a spol .,mč 6.30

Gn 28,10-22a; Ž 91,1-15; Mt 9,18-26 11.30 † Ján, Jana

V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj 18.00 † Jozef, Terézia

6.30
Gn 32,22-32; Ž 17,1-15; Mt 9,32-38 11.30 † Milan

Ja v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, Pane. 18.00 † Ján, Mária

Sv.Benedikta, op., patróna Európy 6.30

Prís 2,1-9; Ž 34,2-11; Mt 19,27-29 11.30 ¤ Peter

Pána chcem velebiť v jaždom čase. 18.00 † Ján, Pavlína

6.30
Gn 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Ž 105,16-21; Mt 10,7-15 11.30 † Dušan

Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. 18.00 † Margita

Sv.Henricha 6.30
Gn 46,1-7.28-30; Ž 37,3-40; Mt 10,16-23 11.30 ¤ za víťazstvo NSPM

Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia. 18.00
Sv.Kamila de Lel l is, kň. 6.30 † Božena

Gn 49,29-32;50,15-26; Ž 105,1-7; Mt 10,24-33 18.00
Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.

7.00 ¤ Michal

9.00

10.30
Dt 30,10-14; Ž 69,4-37; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37 17.30 vešpery

18.00 ¤ Veronika

¤ Július, Michal, 

Helena, Anna
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15.7.2007 7.00 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus Z. Lešková M. Lörinčíková I. Mihaľová

žalm M. Borošová

2. čítanie K. Balintová R. Vaníková

prosby P. Sovák M. Ruttkayová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

V sobotu 30.6.2007 sviatosť
krstu prijal Samuel Jacko. Víta-
me ho v našom spoločenstve.
Nech je rodičom na radosť a svetu na
osoh.

1. Bohuznámy venoval 1000 Sk na ko-
stolné potreby. Srdečné Pán Boh za-
plať!

2. Zbierka Halier sv. Petra bola vo výške
700 Sk.

3. V stredu 11.7. bude korčuľovanie s
dekanom. Stretneme sa na obedňajšej
sv. omši o 11.30 hod.

4. Zbierka na farský charitný dom, ktorý
sa buduje na Paričove, bude v nedeľu
15.7.2007.

5. Vo Vojčiciach dňa 15.7. bude zbierka
na pokračujúcu výstavbu farskej bu-
dovy.

6. V letných mesiacoch júl a august budú
nedeľné sv. omše ráno presunuté zo
7.30 na 7.00 hod.

7. Prvý termín detského letného tábora
Škriatok je plne obsadený. Prihlásiť sa
ešte môžete na augustový termín.

ZZZZZOOOOO     zzzzz¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI

Dotácia na opravu zvonov prišla
pre miestneho kostolníka neskoro.

  S  S  S  S  SOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa prvýkrát:
Peter Figeľ a Katarína Bogdová
Lukáš Pesteň a Renáta Pokorná

Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

Na jednej strane znejú tieto slová
apoštolov provokačne, možno až drzo.
No na druhej strane sú veľmi ľudské,
zodpovedajúce našej prirodzenosti. Keď
niečo robíme, akosi podvedome (a
často aj vedome) očakávame z toho
nejaký zisk.

Keby svätý Benedikt, ktorého
sviatok dnes slávime, položil túto
otázku Bohu, keď sa rozhodol nasle-
dovať jeho volanie, a keby dostal
odpoveď, zrejme by neveril. Veď dielo,
ktoré začal a ktoré trvá dodnes, je
nesmierne  a presahuje akúkoľvek
ľudskú predstavivosť. Smelo a pravdi-
vo možno totiž povedať, že celá
Európa dodnes žije z Benediktovho
„ora et labora“, ktoré on sám a mnohé
generácie jeho nasledovníkov trpezli-
vo a pokorne zachovávali aj uprostred
vojen, nepokojov, úpadkov a pohrôm.
„Modli sa a pracuj“ sa stalo zmyslom
života nielen benediktínov, ale aj
mnohých kresťanov.

Dnes mimoriadne potrebujeme
vrátiť sa k „ora et labora“. Lebo človek
dnes už nemá hodnotu preto, že je,
ale jeho hodnota sa meria peniazmi a
úspechom. A takéto meranie potom
schvaľuje aj vraždy, potraty, eutaná-
ziu, podvody, vykorisťovanie..., lebo
pre dosiahnutie úspechu a nado-
budnutie bohatstva „účel svätí pros-
triedky“. No medzi nami to tak nemá
byť. Naším úspechom je spoznávať a
plniť Božiu vôľu.

Všemohúci Bože, dnes na sviatok
svätého Benedikta a na jeho príhovor
sa modlím za celú Európu. Daj,
prosím, aby každé z tvojich detí našlo
odvahu ísť proti prúdu a modlitbou a
prácou budovať večné, nebeské
kráľovstvo.

-www.redemptoristi.sk-

Meditácia uprostred týždňa
Svätého Benedikta, opáta,
patróna Európy, sviatok

„Čo z toho teda budeme mať?“
(Mt 19, 27).


