
RAVDA JE SVETLOM ľudského
rozumu. Ak sa človek odma-
lička usiluje poznať skutočnosť

v jej rozličných dimenziách, robí to
preto, aby poznal pravdu, aby žil
z pravdy. Taká je štruktúra ľudského
ducha. Hlad po pravde je jeho zák-
ladnou túžbou a základným pre-
javom.

IVOT JE ČAS, ktorý je nám
zverený, aby sme v nás a v de-
jinách zhmotnili hodnoty lásky,

radosti, spravodlivosti, pokoja, lebo
za nimi baží ľudská duša…

E „ZNAMENÍM ČIAS“, že úloha
ženy sa stále viac uznáva nie-
len v rodine, ale aj v širšom ho-

rizonte všetkých spoločenských akti-
vít. Bez prispenia žien je spoločnosť
menej živá, kultúra menej bohatá
a mier menej istý. Preto treba pova-
žovať za hlboko nespravodlivé nielen
voči ženám, ale voči celej spoločnos-
ti, ak sa ženám zabraňuje rozvíjať
ich možnosti a schopnosti a ponúk-
nuť bohatstvo svojich darov… Vďaka
ti, žena, že si žena!        vybral – jg –
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RÍPRAVY NA MLÁDEŽNÍCKE
svetové stretnutie vrcholia.
Predchádzajúce stretnutie
dorastajúcej generácie Cirkvi

sa konalo v Paríži v roku 1997,
tohtoročný 15. ročník mládežníckej
manifestácie sa koná spolu s Jubi-
leom mladých. Zdá sa,
že bude výnimočné.

Rím žije prípravami.
V samotnom centre
mesta v Kostole San
Carlo prebieha od 18.
decembra 1999 až do
začiatku Svetového dňa
mládeže 21. augusta
2000 výstava fotografií
zachytávajúcich spon-
tánnosť a bezprostred-
nosť parížskeho stret-
nutia.

Mladí ľudia zo se-
demdesiatich krajín piatich kon-
tinentov sa v areáli v Tor Vergata
stretnú so Svätým otcom pod tri-
dsaťpäťmetrovým krížom. Rím oča-
káva viac ako milión mladých pút-

nikov popoludní 19. augusta, ktorí
sa už v ten istý večer zúčastnia na
vigílii so Svätým otcom.

Chlapci a dievčatá prinesú so se-
bou osivá a rastliny zo všetkých
častí sveta a na pamiatku svojho
medzinárodného stretnutia ich odo-

vzdajú univerzite v Tor
Vergata, „aby sa kvet
pokoja a bratskej lásky
medzi národmi naďalej
rozvíjal“.

Medzi mladými pút-
nikmi bude z našej
farnosti aj Oto Do-
maracký, ktorý putuje
so spoločenstvom Pe-
llegríni z Bardejova.
Požiadali sme ho, aby
nám po návrate koncom
augusta poskytol roz-
hovor.

Prajeme mu, ale aj ostatným mla-
dým sveta, bohaté duchovné zážitky,
upevnenie vo viere, v láske a nádeji
a veľa Božej milosti.

– hv –

JUBILEUM MLADÝCH – RÍM 2000
SVETOVÝ DEÒ MLÁDEZ¡ E

Z MYŠLIENOK
SVÄTÉHO OTCA
JÁNA PAVLA II.

EDÁ SA ŽIŤ bez nádeje. V ži-
vote musíme mať ciele, mu-
síme vidieť zmysel momentov

našej existencie. Musíme k niečomu
smerovať. Bez nádeje začíname
umierať.

Prečo sa občas stáva, že človek,
ktorý kypí zdravím a v očiach sveta
má úspech, užije veľkú dávku us-
pávacích prostriedkov a spácha
samovraždu? Prečo na druhej strane
ťažko postihnutý človek vie mať takú
veľkú chuť do života? Nie je to
otázka nádeje? Prvý nádej stratil.
Druhý má nádej…

ÚŽBA PO VECIACH tak opan-
táva srdce človeka, že v istom
zmysle už v ňom niet viac

miesta pre vyššie, duchovné hod-
noty. Človek sa akosi stáva otrokom
vlastnenia a pôžitku, bez ohľadu na
vlastnú dôstojnosť i na dôstojnosť
blížneho, bez ohľadu na spoločnosť
i na samého Boha. Kristus nám
v evanjeliu hovorí: „Veď čo osoží
človekovi, keby aj celý svet získal,
a svojej duši by uškodil?!“

v



OZNAMY

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 6. 8. 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. R. Kolodiová A. Zapotoková M. Sakáčová H. Magurová M. Bajusová

2. J. Galgan D. Gajdošová P. Lörinc B. Dinisová M. Prosbová

p. K. Bálintová M. Princíková A. Oravcová

Vo Vojčiciach v nedeľu, 6. 8., bude po sv. omši adorácia a o 14.00 hod.
pobožnosť.

SV. JÁN MÁRIA VIANNEY, KŇAZ
(1786 – 1859)

CHUDOBNÝ SEDLIACKY
chlapec, Ján Mária Vian-
ney z Dardilly pri Lyone,
sa narodil 8. mája 1786.
Od mala túžil byť kňazom.

Nemal však ani peňazí, ani nadanie.
Napriek veľkým ťažkostiam začal
študovať a ako 29-ročný bol vysvä-
tený za kňaza 13. augusta 1815.
Najprv bol kaplánom v Ecully a od
roku 1818 bol farárom v dedinke Ars
pri Lyone. Ján sa veľa a hlboko mod-
lil pred svätostánkom. Žil v krajnej
chudobe: biedne sa obliekal, mini-
mum venoval odpočinku, ešte menej
jedol. Jeho príklad nenechal veria-
cich ľahostajnými.

Netrvalo dlho a z Arsu sa stala
farnosť s príkladným kresťanským ži-
votom. Ján postupne založil farské
združenie pre mužov a pre ženy,
výchovný ústav pre dievčatá. Usiloval
sa pomáhať všade, kde videl hmotnú
alebo duševnú biedu. Nebol ani reč-
ník, ani teológ. Skoro celý svoj kňaz-
ský život prežil v úzkom bezvzduš-
nom priestore – v spovednici ! Ján
spovedal niekedy 16 – 17 hodín den-
ne. Jednoduchí i vznešení kajúcnici
sa v spovednici zbavovali duševnej
biedy, získavali pokoj a silu do no-
vého, lepšieho života.

Arský farár však zažil aj veľa
vnútorného utrpenia. Často ho trá-
pili úzkosti a mučivý pocit vlastnej
neschopnosti. Chcel sa utiahnuť do
kláštora. Veľa si vytrpel, keď ho pre-
nasledoval diabol a keď mu utŕhal na
cti.

Ján sa neúnavne venoval ľuďom,
ktorí u neho hľadali pomoc. Zomrel
4. augusta 1859. Bol pochovaný vo
svojom farskom kostole. Pápež Pius
XI. ho vyhlásil roku 1925 za svätého.
Je nebeským ochrancom všetkých
kňazov.         – rm –

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

a Ne o 16.30
Ústav Ut, Št, So o 11.00
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

1. Počas týždňa budeme spovedať
pred každou rannou sv. omšou,
Po–Pi od 10.30 do poludňajšej sv.
omše a Ut–Pi od 15.00 do večernej
sv. omše.
Vo Vojčiciach v St od 17.00 hod.
V Z. Hradišti vo Št od 18.00 hod.

2. V stredu, 2. 8., na deň Porciun-
kuly, je možnosť získať úplné
odpustky vo farskom kostole.
Podmienky: návšteva kostola,
Otčenáš, Verím v Boha a modlitba
na úmysel Sv. otca. Pred týmto
úkonom si treba vzbudiť ľútosť nad
hriechmi a náklonnosťami k zlému
a úmysel získať odpustky.

3. V sobotu je prvá sobota v mesiaci.
Sv. omša o 6.45 začne pobožnosťou
sv. ruženca.

4. Budúca nedeľa je prvou v mesiaci.
Po sv. omši o 10.30 bude vyložená
Najsvätejšia Sviatosť k verejnej
poklone. Popoludňajšia pobož-
nosť s eucharistickým požehna-
ním začne o 15.00 hod.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu, 23. 7., sviatosť krs-
tu prijali Lea Horovská a Ve-
ronika Bogdaňová. Vítame ich

v našom spoločenstve. Nech sú ro-
dičom na radosť a svetu na osoh.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
31. 7.

Sv. Ignáca z Loyoly, kň. 6.45

r. Opustil si Boha, svojho stvoriteľa.
11.30
16.30

Ut
1. 8.

Sv.Alfonza Márie de Liguori, bs.uč 6.45

r. Pre slávu svojho mena pomôž nám,
Pane.

11.30
16.30

St
2. 8.

Porciunkula 6.45
- kostolík sv. Františka v Assisi,

kde mal zjavenie. 11.30

r. Bože, ty si mi útočišťom v deň súženia. 16.30

Št
3. 8.

r. Blažený je človek, ktorý sa spolieha
na Pána, svojho Boha.

6.45
11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
4. 8.

Sv. Jána Márie Vianneyho, kň. 6.45
prvý piatok 11.30

r. Vo svojej veľkej láske vyslyš ma,
Pane.

17.00 krížová cesta

18.00

So
5. 8.

Výr. posviacky hlavnej mariánskej
baziliky v Ríme. 6.45 Fatimská sobota

r. V tomto čase milosti vyslyš ma, Pane. 18.00

Ne
6. 8.

18. nedeľa v období cez rok
PREMENENIE PÁNA

7.30
9.00

10.30 +začiatok adorácie

15.00 pobožnosť +záver adorácie

18.00

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


