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Resp.: Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.
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ANE JEŽIŠU, MÔJ SPASITEĽ,
ďakujem ti za tvoje milosrden-
stvo a tvoju milosť. Podobne

ako MUŽ, KTORÝ PADOL
DO RÚK ZBOJNÍKOM, aj
ja som bol olúpený a ubitý hriechom,
diablom a svetom. Obrali ma o dôstoj-
nosť Božieho dieťaťa a nechali
napospas smrti. Nikto ma nemohol
zachrániť, ani moje predsavzatie robiť
všetko správne. Bol som bezmocný.

Ďakujem ti, Pane, že ťa láska „po-
hla k ľútosti“ a zachránil si ma.
Ježišu, ty si Dobrý samaritán, s nikým
neporovnateľný uzdravovateľ. Kvôli
svojej neposlušnosti a vzbure si
nezaslúžim žiť, ale ty mi dávaš život.
Za svoje hriechy by som mal byť
potrestaný, no ty si svojou smrťou na
kríži zobral môj trest na seba. Aký si
milosrdný!

Teraz, Pane, keď si ma zachránil,
voláš ma, aby som sa ti pripodobnil a
sám sa stal dobrým samaritánom. Tak
ťa prosím o milosť vidieť tvoj kríž vždy,
keď budem v pokušení odmietnuť
odpustenie alebo sa odvrátiť od tých,
ktorí potrebujú pomoc. Daj mi spoznať
silu tvojho kríža, aby som prekonal
všetky pokušenia. Očisti ma svojou
krvou a urob ma svätým, ako aj ty si
svätý. Vlož mi do srdca väšiu závislosť
na tvojej úžasnej milosti.

Všemohúci Bože, milujúci Otče, voláš
ma, aby som bol nositeľom Krista, čo
môžem robiť len vďaka tomu, že tvoj
Syn sa stal nositeľom mojich
hriechov. Stvoril si ma na svoj obraz a
teraz ma voláš svedčiť o svätosti
tvojho Syna. Svojím Duchom mi
pomôž osláviť jeho meno tým, že ťa
budem milovať so všetkým, čím som.
Zmeň moje srdce, aby som mohol
milovať a starať sa o druhých tak, ako
ty miluješ mňa a staráš sa o mňa.
Obzvlášť ma posilňuj, aby som sa
nebál vykročieť k tým, ktorí zraňujú, a
k tým, ktorí potrebujú počuť radostnú
zvesť o tvojej spáse.

Otče, tvoj Syn je taký láskavý,
taký majestátny, taký svätý. On jediný
je hoden veleby a chvály. Ďakujem ti,
že si mi ho dal. Som a budem ti
navždy vďačný za také nádherné
milosrdenstvo a milosť.

     - www.redemptorisi.sk -

dal: „...lebo ja vám dám výrečnosť
a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci
vaši protivníci odolať ani protirečiť.“ Lk
21,15 Kresťanská múdrosť je blízka
židovským apokalypsám: nie je
prednostne pravidlom života, ale
zjavením Božieho tajomstva, vrcholom
náboženského poznania, ktoré Pavol
vyprosuje od Boha pre veriacich
a ktorým sa veriaci môžu vzájomne
poučovať rečou , ktorú učí Duch.
Múdrosť je ako lampa, ktorá osvecuje
naše každodenné mravné rozhodnutia a
vedie nás po správnej ceste, aby sme
vedeli, „čo lahodí očiam Pána a čo je
správne podľa jeho príkazov“.

Cirkevní otcovia stotožňovali Krista
s Božou múdrosťou podobne ako svätý
Pavol, ktorý definoval Krista ako „Božiu
moc a Božiu múdrosť“ (1 Kor 1, 24)
Svätý Ambróz, sa často takouto
modlitbou obrátil na Krista: „Nauč ma
slovám bohatým na múdrosť, lebo ty si
Múdrosť. Otvor moje srdce, ty, ktorý si
stvoril knihu! Otvor bránu, ktorá je v
nebi, lebo ty si brána.“ Aj my by sme
mali prosiť o tú pravú múdrosť,
nespoliehať sa len na tú našu, alebo
často podliehať tej, ktorú nám niekto
predkladá. Lebo ako povedal Gándhí: „je
nemúdre byť si príliš istý vlastnou
múdrosťou.“ - bl -

Rozumný tvor má oslavovať Boha
dobrovoľne a tak dosiahnuť svoju bla-
ženosť. Patrí k poriadku uskutočnenia
prozreteľnosti, aby rozumné tvory konali
slobodne a aby rozličné dobrodenia
Božie dostali cez modlitbu.

Božie Slovo v biblickom zjavení
preberá podobu múdrosti, čo je potrebné
správne interpretovať. Je rozdiel medzi
inšpirovanou múdrosťou a ľudskou mú-
drosťou  a to aj vtedy, keď zdanlivo splý-
vajú, lebo inšpirovaná má inú povahu
než ľudská.

Inšpirovaná múdrosť pochádza od
Boha, lebo on dáva človekovi „srdce
schopné rozoznávať dobré od zlého.“
Človek od počiatku chcel túto Božiu
výsadu uchvátiť pre seba. Človek často
nechcel pochopiť, že jeho spása
prichádza iba od Boha. Múdrosť je Boží
dar, je sprievodkyňou nášho života, po-
máha veriacemu správne sa rozhodnúť.
To si máme vždy uvedomiť. Múdrosť
Biblie je v tom, že sa zaujíma o veci
prírody, ktorú obdivuje a vidí v nej
mocnú Božiu ruku. Človek by mal
vedieť, ako usporiadať svoj život, aby
dosiahol pravé šťastie. Každý človek, ak
je odborník vo svojom remesle, si už
zasluhuje meno múdry; no múdrym  je
predovšetkým odborník v umení správne
žiť. Taký sa pozerá na svet jasným okom
a bez sebaklamu; pozná jeho ne-
dostatky, čo však neznamená, že ich
schvaľuje, lebo vie, čo sa skrýva v ľud-
skom srdci, čo ho teší, alebo trápi.
Napokon nachádza pravidlá:  obozret-
nosť, miernosť v nárokoch, prácu, poní-
ženosť, uváženosť, zdržanlivosť, pocti-
vosť v reči atď.

Biblická múdrosť vrcholí v Ježišovi
Kristovi, ktorý ju nielen mal, ale aj šíril
a rozdával. Všetci sa čudujú nad Ježi-
šovou mimoriadnou múdrosťou, ktorú
potvrdzuje zázračnými skutkami.  Pove-



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 19.00 19.00 19.00 7.00 10.45

Vojčice, charita 9.00
Zempl. Hradište 19.00 10.30

Nový Ruskov 19.00 10.30
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
Panny Márie Karmelskej 6.30

Ex 1,8-14.22; Ž 124,1-8; Mt 10,34-11,1      Naša 11.30 ¤ Mária

 pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. 18.00 † Pavol, Alžbeta, Barbora

Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, ps. 6.30
Ex 2,1-15a; Ž 693-44; Mt 11,20-24 11.30 † Michal, Michal

Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne. 18.00 ¤ manž. Karol a Ľubica

6.30
Ex 3,1-6.9-12 Ž 103,1-7; Mt 11,25-27 11.30 †Imrich, Alžbeta, Gabriela

Milostivý a milosrdný je Pán. 18.00 ¤ rod. Leškova

6.30
Ex 3,13-20; Ž 105,1-27; Mt 11,28-30 11.30 ¤ Anton, Barbora

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 18.00 † Františka

Sv. Apolinár, bs.mč. 6.30
Ex 11,10-12; Ž 116,12-18; Mt 12,14-21 11.30 † Ondrej, Zuzana

Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. 18.00
Sv. Vavrinca z Brindisi, kň.uč. 6.30 † Alžbeta, Juraj

Ex 12,37-42; Ž 136,1-24; Mt 12,14-21

Lebo jeho milosrdenstvo je večné. 18.00 † Ján, Mária, Andrej

7.00 ¤ manž. Jozef a Anna

9.00
10.30

Gn 18,1-10a; Ž 15,2-5; Kol 1,24-28; Lk 10,38-42 17.30 vešpery

18.00 † Marta

Po    
16. 7.

Ut    
17. 7.

St     
18. 7.

16. nedeľa v období cez rok

Pi     
20. 7.

Št     
19. 7.

Ne    
22. 7. 

So    
21. 7.
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22.7.2007 7.00 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna D. Biž M. Vargová M. Švagrovská

žalm D. Telepčáková

2. čítanie M. Ščerbej M. Bižová J. Karniš B. Dinisová

prosby A. Zapotoková A. Potocká

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY
1. Bohuznáma venovala 1000 Sk na

charitný dom. Srdečné Pán Boh za-
plať!

2. Túto nedeľu 15.7. je zbierka na
farský charitný dom, ktorý sa bu-
duje na Paričove.

3. Vo Vojčiciach je v dnešnú nedeľu
15.7. zbierka na pokračujúcu vý-
stavbu farskej budovy.

4. Prvý termín detského letného tá-
bora Škriatok je plne obsadený.
Prihlásiť sa ešte môžete na augu-
stový termín. V pondelok o 18.00
hod. pozývame na sv. omšu deti a

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

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

Bartolomej Kasaj a Emília Timková
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to
na farskom úrade.

OSPRAVEDŇUJEME SA
„TÍ, KTORÍ STE ZA TO ZODPOVEDNÍ:

- UROBTE SI V TOM PORIADOK
„SVETLO KRÍŽA“ SPLNÍ SVOJE

POSLANIE O.I. AJ TÝM, ŽE BUDE
INFORMOVAŤ VERIACICH SPRÁVNE:

KONKRÉTNE: 5.VII. T.R. RANNÁ
SV. OMŠA UVEDENÉ 7.30 hod.,

    SKUTOČNOSŤ 7.00 - II - “

Ospravedlňujeme všetkým za uve-
rejnenú chybu. Je nám ľúto ak  sme
vám spôsobili nepríjemnosti.

„Kto má múdre srdce, dá si povedať,
naproti tomu mnohovravný blázon nevy-
hne sa poklesku.“      Prís 10,8

MÚDROSŤ A UMENIE
správne žiť

ÚDROSŤ SA POVAŽUJE ZA JE-
den zo siedmich darov Ducha
svätého. Ako uvádza Katechiz-

mus KC, sa tieto dary:  „Dopĺňajú a pri-
vádzajú k dokonalosti čnosti tých, ktorí
ich prijímajú.“ (KKC 1831)  Dôležitosť
múdrosti si uvedomovali už aj všetky
kultúry staroveku, ktoré venovali pesto-
vaniu múdrosti mimoriadnu pozornosť,
zvlášť v Egypte a Mezopotámii, kde mi-
moriadne vynikla sapienciálna literatú-
ra. V starom Grécku dokonca existoval
kult siedmich Múdrcov, ktorí boli opra-
dení mnohými legendami.  Prečo sa
človek venoval rozvíjaniu múdrosti?
Nestačí ak sa budeme spoliehať  iba na
„prozreteľnosť Božiu“?

pokračovanie na str. č. 4

Vyhodnotenie:
„Kostol na  Severe“

Vyjadrujem  svoju  vďaku  všet-
kým, ktorí si našli čas a napísali
svoj postoj k otázke: Bude na Severe
nový  kostol?

Celkovo sa v krabici našlo 20
vyjadrení, z toho 18 (90%) bolo za
výstavbu kostola a dva (10%) názory
boli  proti výstavbe.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí
sa pod svoj názor podpísali. List,
ktorý nebol podpísaný odmietam
akceptovať. Vážim si ľudí, ktorí sa
dokážu za svoj postoj postaviť, preto
všetkým, ktorí ste sa pod svoj názor
podpísali, vyjadrujem ešte raz  svoju
vďaku.

Otázka kostola na Severe zostá-
va zatiaľ otvorená. (Dekan)

rodičov, ktorí pôjdu na prvý termín
tábora  Škriatok. Účasť nutná!

5. Vojčice: Upozorňujeme, že sv. om-
ša v nedeľu bude o 10.45 hod. Po
obede nebude žiadna pobožnosť.

6. Hradište: V nedeľu bude sv. omša
o  10.30  hod.

7. HKSD - eRko zisťuje záujem o let-
ný tábor pre deti zo sociálne slab-
ších rodín, ktorý by sa uskutočnil
počas letných prázdnin v roku
2008. Prosíme rodičov - potenciál-
nych záujemcov, aby sa prišli na-
hlásiť do sakristie počas nedeľ-
ných sv. omší 15. a 22. 7. 2007.


