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IEVČATÁ SÚ ušľachtilým
obrazom našej matky, keď
bola v našich rokoch. Či
sú malé alebo veľké, pla-
vovlásky alebo tmavovlasé,

sú jasné, čisté a zdravé, a sám Boh
sa musí usmiať pri pohľade na ne.

Len neskôr, keď budeš starší,
nájdeš medzi nimi svoju budúcu
ženu. Dnes hľaď na ne len ako na
úprimné družky.

Pomýlená výchova nás pričasto
učila vidieť v žene iba príležitosť
k hriechu miesto toho, aby nám
v ženách odhalila žriedlo pokladov.
Ale dievčatá, či sú to sestry, ses-
ternice, priateľky, spolupracovníčky
alebo vodkyne, sú družkami nášho

chlapcov, ako
sa usilujú
oslniť diev-
čatá. Obdi-
vujúci po-
hľad, úsmev
stačí, aby po-
pudil seba-
lásku chlap-
ca, ktorá ho
prinúti zos-
kočiť z môstika, čo sa aj bojí. Prečo
by na inom mieste ten istý pohľad
a ten istý úsmev nemohli dať tomu
chlapcovi viacej svetla a smelosti do
života?

Pieseň živej vody sa unáša ďaleko
od močiara. Prítomnosť dievčat zba-
vuje drsnoty a ťarbavosti. Niektoré
z nich vám doslovne prečistia dušu,
keď sa s nimi stretnete v ťažkých
hodinách pokušení.

My sme nešikovné a neokrôchané
chlapčiská. Dievčatá nás nútia
k zdvorilosti a rytierskemu správa-
niu. Svojím pôvabom nás zjemňujú
a privádzajú do rovnováhy. Sme pri-
rozumkárski. Dievčatá svojím srd-
com okamžite pochopia to, čo my
úmorne pitváme svojím rozumom.
Ich prítomnosť je utíšením. Ony sú
úsmevom a sladkosťou v okruhu na-
šich zápasov.

Daj, Bože, aby naše sestry diev-
čatá boli telesne súladné, usmie-
vavé a dobre oblečené.

Daj, aby boli zdravé a úprimné.
Aby boli čistotou a pôvabom náš-

ho drsného života!
Aby boli k nám otvorené, mater-

ské, priame a bez koketérie.
Daj, aby medzi nás nevkĺzlo ni-

jaké zlo. A aby sme si boli, chlapci
i dievčatá, navzájom prameňom obo-
hacovania a nie hriechov!    

DIEVÈATÁ
Vít de Larigaudie

života, lebo v našom kresťanskom
svete žijeme vedľa seba na tej istej
úrovni.

Priateľstvo medzi dievčatami a chlap-
cami je istotne nesmierne chúlos-
tivá vec, s ktorou máme opatrne
zaobchádzať a každý si ju má upraviť
aj podľa svojej vlastnej miery.

No je tiež istou stratou zaned-
bávať ten Boží dar, ktorým sú pravé
dievčatá. Opatrujú si čnosť čistoty,
ktorej žiarenie je také spasiteľné
pre nás, ktorí musíme ustavične bo-
jovať, aby sme v sebe udržali tú istú
čistotu.

Ak sa vedia správať, ako sa na ne
patrí – lebo výlučne od nich závisí
správanie chlapcov v ich prítomnosti
– môžu hlboko vplývať. Stačí vidieť
na kúpalisku alebo na plavárni

AJMÄ MLADÍ ĽUDIA poznajú
romány J. Verna, ktorý často
opisoval cesty v balóne. Tieto

cesty ľudí vždy fascinovali. Často sa
však stávalo, že začalo unikať palivo
a balón klesal k zemi. Cestujúci
s touto však možnosťou rátali, a pre-
to mali so sebou
vrecia s pieskom.
Tie pri poklese po-
vyhadzovali a balón
začal znova stúpať.
To je obraz z romá-
nu. Ale aj v živote
má človek pred
sebou cieľ, ktorý
chce dosiahnuť.
Aby ho dosiahol,
potrebuje sa zbaviť
záťaže.

Pán Ježiš poslal
svojich učeníkov,
aby hlásali, že
„treba robiť poká-
nie“. Aby dosiahli tento cieľ, prikázal
im, aby si a cestu nebrali „ani
chlieb, ani kapsu, ani peniaze…, aby
si nebrali dvoje šiat“ (Mk 6, 8 – 9).
Pri plnení náročných úloh nám môže
prekážať zbytočná záťaž.

Kresťan by mal vedieť, že najväč-
šou záťažou pre neho je hriech. Je
prinajmenšom nepríjemné žiť so sve-
domím zaťaženým hriechom. Takýto
človek je nervózny, podráždený, agre-
sívny a sprevádza ho často smútok
a depresia. Popri týchto psycholo-

gických dopadoch
je dôležitejšie to,
že sa človek do-
stáva do stavu ne-
milosti u Boha.

Zamyslime sa,
či nie sme príliš
zaťažení materia-
lizmom, či príliš
nelipneme na nie-
čom, čo nie je
podstatné a čo
nás ťaží.

Cieľ kresťana
je jasný. Má hľa-
dať Boha. Je to
vysoký cieľ. Pri-

rovnať ho môžeme k oblohe, ku
ktorej sa dvíha balón z diel J. Verna.
Len Božia milosť nás vedie k životnej
múdrosti a zbavovaniu sa záťaží rôz-
neho druhu. Na to by sme nemali
zabúdať. – bl –

ZBAVME SA ZÁT¡AZ¡E



OZNAM

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 23. 7. 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

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Čierna M. Ruttkayová D. Kassay B. Dinisová M. Jenčík

2. J. Galgan A. Zapotoková K. Kassayová J. Kucharčík V. Rokyta

p. R. Kolodiová H. Magurová M.Švagrovská H. Andrejová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
17. 7.

Sv. Andreja-Svorada
a Benedikta, ps.

6.45
11.30

r. Ukáž nám, Pane, cestu spásy. 16.30

Ut
18. 7. r. Boh založil svoje mesto naveky.

6.45
11.30
16.30

St
19. 7. r. Pán neodvrhne a neopustí svoj ľud.

6.45
11.30
16.30

Št
20. 7. r. Pán z nebies pozerá na našu zem.

6.45
11.30 +adorácia

18.00 +eucharistické
požehnanie

Pi
21. 7.

Sv. Vavrinca z Brindisi, kň. uč. 6.45

r. Pane, ty si vyrval môj život z jamy
záhuby.

11.30
18.00

So
22. 7.

Sv. Márie Magdalény 6.45
r. Za tebou prahne moja duša,

Pane Bože môj. 18.00

Ne
23. 7. 16. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 pobožnosť

18.00

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

Odchod autobusu do letného tábora
organizovaného charitou je 24. 7.
2000 od kostola o 8.30 hod.

ZZZZZOOOOO     ZZZZZ¡¡¡¡¡ IIIIIVOTVOTVOTVOTVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V nedeľu, 9. 7., sviatosť krstu
prijali Zuzana Čeľovská, Zuza-
na Harčárová, Samuel Ostro-

žovič, Ľudomil Horovský a Samuel
Rusnák. Vítame ich v našom spolo-
čenstve. Nech sú rodičom na radosť
a svetu na osoh.

Vo Vojčiciach bude v nedeľu, 23. 7., o 14.00 hod. pobožnosť.

23. JÚLA – SV. BRIGITA ŠVÉDSKA,
MANŽELKA, MATKA A REHOĽNÍČKA
(1303? – 1373)

ÁTO SVÄTICA pochádzala z vý-
znamného rodu švédskych krá-
ľov 13. a 14. storočia. Narodila sa

okolo roku 1303 na zámku Finsta pri
Uppsale vo Švédsku. Rodičia vychová-
vali deti v hlbokom náboženskom du-
chu. Brigita bola inteligentná a vzde-
laná. Už od detstva sa u nej prejavo-
vali zvláštne mystické dary, ktoré ju
sprevádzali po celý život.

Brigita mala asi 10 rokov, keď vo
videní videla trpiaceho Spasiteľa. Na
jej otázku: „Pane, kto ťa zranil?“ Spa-
siteľ odpovedal: „Všetci, ktorí si nevá-
žia moju lásku… Za ľudí som umrel,
a mnohí o tom ani nevedia, alebo
nechcú vedieť.“ Tieto slová si podma-
nili Brigitino srdce na celý život.

Vydala sa za šľachtica Ulfa Gud-
marssona z Nórska. Mali 8 detí,
medzi nimi i sv. Katarínu Švédsku.
S manželom vstúpila do III. rádu sv.
Františka a spolu založili útulok pre
chorých. Manžel po zázračnom uzdra-
vení vstúpil do kláštora, kde čoskoro
zomrel. Brigita chcela aj priamo pris-
pieť k reforme Cirkvi a spoločnosti.
Rozhodla sa založiť novú rehoľu vo
Vadstene v južnom Švédsku, ktorá sa
nazývala Rádom Najsvätejšieho Spa-
siteľa. Bol to tzv. dvojitý kláštor, pre
mužov i ženy. Neskôr putovala do Rí-
ma, kde vystavala ústav pre švéd-
skych pútnikov a žiakov, a kde žila
od roku 1349. V Taliansku vykonala
púte do viacerých pamätných svätýň.
Jej posledná cesta viedla do Svätej
zeme. Zomrela 23. 7. 1373 v Ríme.

Bola obdarená mnohými zjaveniami
a napísala diela, v ktorých opisuje svoje
mystické skúsenosti. Jej telesné po-
zostatky sú uložené v materskom
kláštore jej rehole, vo Vadstene. Už
roku 1391 ju pápež Bonifác IX. vyhlá-
sil za svätú.        – rm –

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA

POÈNÚC OD MYŠLIENKY…
AŠE NEPORIADKY a biedy po-
chádzajú z hriechu a naše hrie-
chy pochádzajú z nášho rozho-

dnutia. Hriech vchádza do človeka
často cez telo, ale telu rozkazuje vôla.
Ježiš vyslovil tvrdé úpravy o vláde nad
sebou: Odtni, vylúp, odhoď! „Ak  ťa
tvoje oko zvádza na hriech, vylúp ho
a odhoď od seba…“

Ľudia sú ochotní dať si odrezať
ruku alebo nohu, aby sa zachránili
pred otravou alebo pred rakovinou.
Ježiš prenáša túto naliehavosť aj do
oblasti ducha a svedomia, z tela na
dušu. Radí vytrhnúť od koreňa chyby
a hriechy, ktoré nás zabíjajú a urobiť
to prv, než nás nadobro zničia a
oddelia od Boha…

(z knihy: Rok nad posolstvom)

vešpery


