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SVÄTÝ OTEC Ján Pavol II.
oslavuje svoje osemdesiate
narodeniny. Za dobu svojho

pontifikátu sa stal osobnosťou skutočne
bezkonkurenčnou a zároveň vzorom
dobrého a obetavého človeka. Jeho hlas
prenikol do všetkých kútov sveta.

Svätý otec Ján Pavol II. – vlastným
menom Karol Wojtyla, sa narodil 18.
mája 1920 vo Wadoviciach pri Krakove.
Detstvo nemal ľahké, lebo ako 9-ročný
stratil matku a o štyri roky neskôr
staršieho brata. Vyrastal sám, pričom sa
o neho staral len otec, ktorý bol voja-
kom z povolania v rakúsko-poľskej ar-
máde. Po maturite Karol začal študovať
na filozofickej fakulte. V tom čase sa
presťahovali s otcom do Krakova. Ale to
sa už začala vojna, počas ktorej sa
aktívne podieľal na záchrane prenasle-
dovaných Židov. Počas nedávnej náv-
števy Izraela sa mu po päťdesiatich
piatich rokoch prišla poďakovať Edita
Ziererová, ktorú v jedno januárové ráno
roku 1945 mladý Karol Wojtyla zachrá-
nil pred deportáciou. Popri tom si ťaž-
kou prácou v krakovskom kameňolome
zarábal na živobytie. Napokon sám mu-

sel hľadať útočište v biskupskom paláci,
kde začal študovať teológiu a kde tiež
v roku 1946 prijal kňazskú vysviacku.
Študoval tiež na Angeliku v Ríme, kde
napísal dizertačnú prácu o sv. Jánovi
z Kríža. V roku 1954 sa stal profesorom
etiky na Katolíckej univerzite v Lubline.
Po smrti krakovského svätiaceho bisku-
pa sa v roku 1958 stal jeho nástupcom
a v roku 1963 nástupcom krakovského
arcibiskupa. Pápež Pavol VI. v roku
1967 vymenoval Wojtylu za kardinála.
Napokon 16. októbra 1978 bol zvolený
za pápeža.

Pre svoju Cirkev sa stal veľkým apoš-
tolom – šíriteľom evanjelia, neúnavným
ohlasovateľom Božieho slova. Slová vz-
krieseného Krista, ktoré nám pripome-
nul: „Nebojte sa!“ – potrebujú národy
celého sveta teraz viac, ako kedykoľvek
v minulosti.

Jeho dielo je impozantné: Napísal 13
encyklík, 12 apoštolských exhorácií
a 37 apoštolských listov, zvolal 10 bis-
kupských synod pre hľadanie riešení
pastoračných úloh v živote Cirkvi; pri
120 liturgických sláveniach vyhlásil za
blahoslavených 944 kresťanov a pri 38
liturgických sláveniach vyhlásil 296
blahoslavených za svätých. Precestoval
vyše 1,300.000 km na svojich apoštol-
ských cestách po všetkých svetadie-
loch. Na 90-tich apoštolských cestách
mimo Talianska mal cca 3.000 rôznych
prejavov. Dvakrát zavítal aj k nám na
Slovensko. Prvýkrát hneď po páde ko-
munizmu 22. 4. 1990. Jeho druhá náv-
števa bola dlhšia a trvala štyri dni, od
30. 6. do 3. 7. 1995. Počas týchto šty-
roch dní išlo o skutočnú celonárodnú
duchovnú obnovu, za čo mu, ako národ,
máme byť vďační.

Aj napriek vysokému veku a pod-
lomenému fyzickému zdraviu je pápež
stále veľmi duševne čulým človekom.
Nech sa teda z tisícok slovenských
hrdiel ozýva: „Živ, Bože, Otca svätého,
námestníka Kristovho!“ – bl –

„Aj dnešní kresťania by
si mali priznať svoju

zodpovednosť za
ateizmus, náboženskú

ľahostajnosť, etický
relativizmus, porušo-
vanie práva na život,
nezáujem o chudobu

toľkých ľudí. Za podiel,
ktorý každý z nás má

svojím postojom na
týchto zlách, a tým

prispel k znetvoreniu
tváre Cirkvi, prosíme

pokorne o odpustenie.“
Ján Pavol II.

Peter Novysedlák, kaplán

N ÁŠ OTEC vinohradník
nám pristrihuje krídel-
ká, aby sme hľadeli,

ale nevideli, počúvali, ale nechápali,
aby sme napokon zaklopali, a aby
nám otvorili. Pocit závislosti je pre
duchovný život to, čo pre vinič lúče
slnka.

Tento život v napätí, napriek na-
šej dôvere, nás niekedy presahuje.
So sv. Františkom si kladieme otáz-
ku: „Pane, čo chceš, aby som uro-

Drahí bratia a sestry!
Text evanjelia nám

v obraze pravého viniča
a vinohradníka približuje

proces očisťovania
a dozrievania. Áno, ani
ľudská duša by nemala

ostať samorastom.
Potrebuje starostlivú

ruku, či skôr bdelé oči
srdca.

bil?“ Ktorý prútik, výhonok na mne
uprednostníš a čo pristrihneš? Ak
trošku nadbehneme, tak čo ja pova-
žujem za dobré víno a čo Ty?

Odpoveď na toto naše hĺbanie,
prípadne aj tajné vzbury, nám dá
sám pravý vinič… On, presadený do
ľudského tela, pokorný až na smrť,
vedomý si toho, že ako Všemohúci
nemôže nič urobiť bez Otca, lebo
nechce…, v skromnosti a jednodu-
chosti vzmáha sa pod slnkom. Po-
tom príde na rad ovocie života. Kva-
litný lis noci kríža vytlačí z neho
matériu hodnú Božieho Syna. Ovo-
cím je čosi úplne nové. Nová odroda
jedinečnej kvality, nový plod pravého
viniča – nové dobré víno, ktoré patrí
do nových nádob... Nové nádoby – to
sme my – noví ľudia…

18. MÁJ 2000 – 80 ROKOV

JÁNA PAVLA II.



Vo Vojčiciach bude vo štvrtok po sv. omši stretnutie mladých a v nedeľu,
28. 5., o 14.00 hod. bude májová pobožnosť.

OZNAMY

ÈÍTANIA NA 6. VE¼KONOÈNÚ NEDE¼U 28. 5. 2000

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
22. 5.

r. Nie nás, Pane, osláv, ale svoje
meno.

6.45
11.30
16.30

Ut
23. 5. r. Velebíme ťa, Pane, pre tvoju slávu.

6.45
11.30
16.30 + príprava detí

St
24. 5.

Panna Mária, Pomocnica
kresťanov

6.45
11.30

r. S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 16.30 + biblické stretnutie

Št
25. 5.

Sv. Bédu Ctihodného, kň. uč.,
sv. Gregora VII., pp., sv. Márie
Magdalény de Pazzi, pn.

6.45

11.30 + začiatok adorácie

r. Zvestujte všetkým národom zázraky
Pánove. 18.00 + záver adorácie

Pi
26. 5.

Sv. Filipa Neriho, kň. 6.45

r. Budem ťa, Pane, velebiť medzi
národmi.

11.30
18.00 +,stretko‘ mladých

So
27. 5.

Sv. Augustína z Canterbury, bs. 6.45

r. Boh je náš Pán a my sme jeho ľud.
8.00 sviat.pokánia detí II.skup.

18.00

Ne
28. 5. 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.00
9.00 1.sv.prijímanie detí II.skup.

11.00
15.00 pobožnosť

18.00

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.00 9.00 11.00 18.00 Vojčice
1. P. Urban J. Galgan M. Sakáčová J. Kucharčík M. Andraš

2. R. Kolodiová B. Šimková P. Lörinc M. Švagrovská R. Jurko

p. M. Čierna deti N. Tomková B. Dinisová M. Prosbová

1. Biblické stretnutie bude v stredu
v obvyklom čase.

2. Sv. omše v nasledujúcu nedeľu bu-
dú opäť:  7.00, 9.00 a 11.00. Pri sv.
omši o 9.00 hod. bude 1. sv. pri-
jímanie (II. skupina). Miesto
pred lavicami je vyhradené rodi-
čom detí.

3. Spovedanie pred 1. sv. prijímaním:
rodičia, súrodenci, st. rodičia a os-
tatní veriaci – Po–Pi pred každou
sv. omšou; prvoprijímajúce deti
– sobota od 8.00 hod (II. skupina).

4. Prvoprijímajúce deti, ktoré neboli
pokrstené v našej farnosti, nech
donesú svoje krstné listy.

5. Vo štvrtok, 25. 5., budú v našej
faronsti kňazské rekolekcie. Polud-
ňajšiu sv. omšu budú slúžiť kňazi
nášho dekanátu.

6. Budúcu nedeľu bude vo Vojči-
ciach 1. sv. priímanie. Prosíme
deti a ich rodičov, aby pri šli na ná-
cvik v sobotu, 27. 5., o 9.00 hod.
Po ňom bude sviatosť zmierenia
pre deti. Spovedanie rodičov a prí-
buzných je počas týždňa pred sv.
omšou.

7. V sobotu, 27. 5., sa v Trebišove
uskutoční 2. ročník futbalového
turnaja miništrantov. Pozývame
všetkých mladých, aby prišli po-
vzbudiť našich miništrantov. Hrať
sa bude na ihriskách Slavoja a ZŠ
M. R. Štefánika (od 8.00 hod.).

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

a Ne o 16.30
Ústav Ut, Št, 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

Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

SV. FILIP NERI, KŇAZ
(1515–1595)

„VESELÝ FILIP“ alebo „veselý svätý“
sa narodil 21. 7. 1515 vo Florencii.
Študoval v Ríme filozofiu a teológiu.
Nechcel byť kňazom, ale iba dobrým
kresťanom. Jeho zvláštna modlitba
bola: „Pane, daj mi prekonať dnešný
deň; zajtrajška sa nebojím.“ Poučo-
val o pravdách viery a o mravných zá-
sadách dôležitých pre dobrý kresťan-
ský život. Roku 1548 založil „Bratstvo
Najsvätejšej Trojice“ na pomoc chu-
dobným a chorým.

Roku 1551 sa Filip na naliehanie
svojho spovedníka dal vysvätiť za kňa-
za. Vzniklo tak jeho hlavné životné
dielo – oratórium, veľmi originálna us-
tanovizeň. Spájala v sebe veľkú slo-
bodu so systematickým náboženským
a kultúrnym programom pre pospolitý
ľud, šľachtu i duchovenstvo. Okrem
čítania vybraných kníh sa v oratóriu
pestoval i spev náboženských hym-
nov v ľudovej reči. K spevu pribudla
časom i hudba. Pri spoločných pro-
gramoch Filip pamätal aj na telesné
osvieženie a organizoval prechádzky
do prírody s občerstvením, hrou i náv-
števou kostola. Členovia oratória sa
pravidelne striedali v službe nemoc-
ným. Postupom času sa oratórium
rozdelilo na kňazské a sekulárne.

Filip, obdarený dobrotou srdca, sa
snažil rozdávať Ježišovu radosť, čím
si získal mládež. Známe sa stalo
jeho napomenutie: „Buďte dobrí, ak
môžete!“ Často hovorieval chlapcom
aj toto: „Buďte veselí, ale nehrešte!“
Brat Filip takto im ukázal, že vese-
losť nie je nijakou prekážkou svätos-
ti, ale naopak, dodáva jej svätožiaru!
Zvlášť významným prostriedkom jeho
apoštolátu bola spoveď. Nazývali ho
„apoštol Ríma“.

Zomrel 26. 5. 1595. Patrí k veľkým
duchovným vodcom a náboženským
reformátorom všetkých čias.    – rm –

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


