
IE SME ŠŤASTNÍ preto,
že máme veľa a že veľa
konzumujeme. Ježiš nám
ukazuje cestu. On je tým
Slovom, v ktorom nás

Boh oslovuje. Ježiš na púšti
vzdoruje protivníkovi silou Ducha,
ktorého dostal pri krste, a slovami
Svätého písma. Pán Ježiš bol po-
kúšaný v troch oblastiach, v oblasti
tela, očí a pýchy života.

Podobné osídla strojí diabol aj
nám. Pokušenia a osídla v oblasti
tela, túžba dobre jesť, piť, vyžívať
sa, až človek upadne do otroctva
telesnej žiadostivosti tak, že ju už
nevie ovládať, sú temnou skutoč-
nosťou.
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Nedeľa, 4. marca 2001
1. pôstna nedeľa

Číslo 10 IV. ročník

U

Resp.: Pane, buď so mnou v mojich skúškach.

Tretia oblasť: „Hoď sa dolu a an-
jeli ťa zachytia...“ – budeš slávny, to
je pýcha života: niečo znamenať, byť
za každú cenu úspešný, uznávaný,
veľa dokázať – koľko nástrah v ob-
lasti pýchy.

Pán Ježiš jednoznačne odpovedá:
„Odíď, satan, lebo je napísané:
Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš
klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“
Bedlime, aby si nás diabol neomotá-
val do svojich pavučín, z ktorých sa
tak ťažko človek vymotáva. V tichej
Božej prítomnosti získavame po-
trebný pohľad, lepšie vidíme diab-
love nástrahy, ale aj nadobúdame
odvahu a silu obhájiť Boží záujem
v našej duši. – jg –

NIELEN Z CHLEBA Z¡IJE ÈLOVEK

Človek nežije len z chleba.
Potrebuje slovo, ktoré ho prebú-
dza, obdarúva, pobáda. Počúva
hlas svojej matky a vie, že je mi-
lovaný. Počúva Božie slovo a
chápe, že je pochopený a prijatý.

Druhá oblasť pokušení: „Pozri,
všetky kráľovstvá ti dám…“ –
žiadostivosť očí, nezriadená túžba
mať, vidieť, byť všade, mať moc...
Koľkí sú dnes v tomto ošiali, koľkí
sa ženú za vysnívaným kráľovstvom,
za zlatým teliatkom v supermarke-
toch.

A keď sa postíte,
nemajte zamračený

pohľad ako
pokrytci. Znetvorujú

si tvár, aby ľudia
videli, že sa postia.
Veru, hovorím vám.

„Už majú svoju
odplatu!“  (Mt 6,16)

ÔSTNE OBDOBIE je podľa
biblickej typológie usporia-
dané do 40 dní, ktoré Mojžiš
prežil na Sinaji, 40 rokov

Izraela na púšti, 40 dní Ježišovho
pôstu pred započatím jeho verejného
pôsobenia.

Obdobie pôstu by malo byť pre
každého kresťana cestou dynamic-
kého a tvorivého rozjímania, pozván-
kou k pokániu, aby sme si obnovili
naše predsavzatie angažovať sa za
evanjelium. Pojmy pôst, modlitba,
pokánie dnešní, najmä mladí ľudia
neradi počúvajú, lebo ich považujú
za zastarané. Aký je ideál dnešného
človeka? Televízia, zábava, mobilné
telefóny, nové autá, luxusne zaria-
dený byt či záhaľčivý, hýrivý život. A
predsa všetko toto neuspokojuje,
práve naopak, často vnáša ešte
väčší nepokoj. Človek našich čias
nepozná miernosť. Pritom už starí
Rimania mali zásadu: „Mens sana in
corpore sano,“ – V zdravom tele, zdra-
vá myseľ. To môže byť len vtedy, keď
človek zachová primeranú mieru vo
všetkom, čo robí, či pije, je, pracuje
alebo odpočíva. Ak sa odriekame
najmä prebytočného pokrmu a nad-
merného pitia, nemáme to robiť na
obdiv a samochválu. Pôst nám má

dať pokoj duše a zdra-
vie tela, nemá viesť
k tomu, aby sme boli
obdivovaní, má nás
viesť k disciplinova-
nosti a skromnosti.

Pôst, to nie je iba
odriekanie sa určitých
jedál a nápojov. Pôst
znamená skôr pokoru,
ktorá nás má zbaviť
ťarchy hriechu, má
nás viesť k posilňo-

vaniu vôle a k nezávislosti na mate-
riálnych veciach a potrebách.

Prorok Izaiáš nás usmerňuje: „Či
to nie je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď
rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte
zvierajúce putá, prepustíte zlomených
na slobodu a rozlámete každé jarmo?“
(Iz 58, 6) Pôst nám má otvárať oči
a srdce pre našich spolubratov, má
nás chrániť pred závisťou, pred zá-
vislosťou na materiálnych hodno-
tách. Kresťan nesmie byť ľahostajný
k hladujúcim, trpiacim a opusteným,
preto by nemal najmä v tomto nad-
chádzajúcom pôstnom období hýriť,
ale mal by sa vedieť zrieknuť v pros-
pech iných, aby tak prejavil svoju
lásku a prekonal tak zlobu tohto
sveta.

Najdôležitejšie v príprave na pôst
je pokánie. Cieľom pokánia je od-
straňovať hriech zo sveta, naprávať
urazenú Božiu česť a uzmierovať
Božiu spravodlivosť. Pokánie je totiž
jediným prostriedkom na zničenie
hriechu.

Nech je pre nás pôstne obdobie
príležitosťou pokúsiť sa o takúto
zmenu, nech pokánie sa stane
balzamom pre našu dušu, aby sme
našli cestu k Božej spravodlivosti.

– bl –



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. Ľ. Bajus A. Zapotoková N. Tomková J. Kucharčík J. Oravec

2. P. Urban H. Magurová J. Karniš M. Švagrovská M. Bajusová

p. R. Kolodiová deti P. Lörinc M. Veľková

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
5. 3.

6.45
r.Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Ut
6. 3.

r. Pán vyslobodí spravodlivých zo
všetkých tiesní.

6.45
11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

St
7. 3.

Sv. Perpetuy a Felicity 6.45

r. Bože, ty nepohŕdaš srdcom
skrúšeným a poníženým.

11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Št
8. 3.

Sv. Ján z Boha, rh. 6.45

r. Vyslyš ma, Pane, veď ťa vzývam.
11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
9. 3.

Sv. Františky Rímskej, rh. 6.45

r. Pane, ty si milostivý a my ti chceme v
bázni slúžiť.

11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
10. 3.

r. Blažený, kto kráča podľa zákona
Pánovho.

6.40 9.00 príprava birmovanci

18.00

Ne
11. 3. 2. pôstna nedeľa

7.30
9.00

10.30
15.00 krížová cesta

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

Krížové cesty vo Vojčiciach budú v piatok, 9. 3., o 17.30 a  v nedeľu, 11. 3.,
o 14.00 hod.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 11. 3. 2001

Nemocnica Po, St, Pi, Ne o 16.00 Ústav Ut, Št, So o 11.00

SV. JÁN Z BOHA, ZAKLADATEĽ
REHOLE (1495 – 1550)

1. Streda, piatok a sobota sú
kántrové dni. Úmysel je pokánie
zamerané na konkrétny prejav
lásky k blížnemu.

2. Zbierka na výstavbu pódia v kos-
tole činila 35.589,– Sk. Pán Boh
zaplať!

3. Číslo bankového účtu pre príspev-
ky na výstavbu pódia v kostole je:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

V. JÁN Z BOHA pôsobil takmer
celý život v Španielsku. Nebol
však Španiel. Ján Dindad sa

narodil 8. 3. 1495 v Montémoro-o-novo,
severne od Lisabonu v Portugalsku.
Rodičia boli jednoduchí robotníci.
Ján mal už od detských rokov dobro-
družný život. Keď mal 8 rokov, stratil
sa z domu. Matka od žiaľu zomrela
a otec sa stal františkánom.

Ján bol najprv pastierom v meste
Oropesa v Španielsku, potom voja-
kom počas vojny proti Francúzom
a neskôr proti Turkom pri Viedni.
Pracoval 3 roky v severnej Afrike pri
budovaní pevnosti Ceuty. Našetril
trochu peňazí, vracia sa domov a v
Granade si založí obchod s knihami.

Do Granady príde slávny kazateľ
Ján Avilský. V januári 1539 po vypo-
čutí jeho jednej kázne zažil Ján hl-
bokú vnútornú premenu, ktorá us-
mernila celý jeho ďalší život. Dal sa
na ponižujúce verejné pokánie. Po-
kladali ho za pomäteného a zavreli
do blázinca. Tam ho navštívil kňaz
Ján Avilský a vnútorne ho uspokojil.
Ján začal s neslýchanou láskou
pôsobiť medzi chorými. Roku 1540
založil v Granade nemocnicu. V roku
1547 vybudoval tam už väčšiu ne-
mocnicu s oddeleniami pre rozličné
choroby.

Medzitým sa začalo utvárať i nové
rehoľné spoločenstvo. Zasvätenie Jána
Bohu malo vyjadriť i meno, ktorým sa
potom nazýval – Ján z Boha. Ján sa
však nedočkal riadneho ustanovenia
a cirkevného schválenia rehoľného
spoločenstva. Jeho nasledovatelia sa
volajú Milosrdní bratia, talianske
pomenovanie – Fatebenefratelli.

Ján z Boha zomrel 8. 3. 1550 kľa-
čiačky s krížom pritisnutým na prsia
a so slovami „Ježiš, Ježiš, do tvojich
rúk porúčam svoju dušu“.        – rm –

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu, 24. 2., si sviatosť
manželstva vyslúžili Jozef
Rusnák a Lenka Širochma-
nová, Martin Chal a Zuzana Što-
fíková. Na spoločnej ceste životom
im prajeme veľa Božieho požehna-
nia.

V nedeľu, 25. 2., sviatosť
krstu prijal Jakub Bodnár. Ví-
tame ho v našom spoločen-

stve. Nech je rodičom na radosť
a svetu na osoh.

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

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


