
O ZAČIATKU SA ZDALO, že sa
nejedná o nič neobvyklého. Už
v dobe makabejskej sa začína obja-

vovať zvláštny typ zbožného Izraelitu,
majúceho vrelý vzťah k Písmu, ktorému
sa venovali pod vedením učiteľa. Začína
sa mu hovoriť talmid – učeník. Prvých
päť kníh Mojžišových sa stáva predme-
tom sústavného výkladu a vyučovania.
Vyučovanie malo jednoduchú podobu:
učiteľ (rabbi, grécky didaskalos) učil,
učeníci načúvali a kládli otázky. Dobrú
predstavu o tomto vyučovaní nám po-
núka sv. Lukáš (2, 46), keď rozpráva
príbeh o 12-ročnom Ježišovi, ktorý v je-
ruzalemskom chráme počúva učiteľov
Zákona a dáva im otázky.

Keď učeník (talmid) dosiahol 40 rokov
a podrobil sa s úspechom skúške, stal
sa kandidátom rabínskej služby a mohol
byť ustanovený za rabína.

Ježiš Kristus učí a pôsobí ako učiteľ,
tak je prijímaný aj oslovovaný. Mnohí sa
síce tomu divili a hovorili: „Ako to, že sa
vyzná v knihách, keď sa neučil?!“ (Jn 7,
15), napriek tomu má okolo seba poslu-
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Resp.: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Nedeľa 6. mája 2001
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

povoláva do služby duchovného pas-
tiera, brata, rehoľnú sestru, zasvä-
tenú osobu.

Láska a pokora sú dve skutočnos-
ti, ktoré nesmú chýbať tým, ktorí
žijú v duchovnom stave. Ak sa mod-
líme za povolania, modlime sa aj za
tieto vlastnosti, aby boli v tých, kto-
rých Boh povolal do svojej služby.
Modlime sa za svojich kňazov, za
všetky duchovné povolania, žeby tí,
ktorí sú povolaní, posväcovali seba
a boli užitočnými duchovnými pas-
tiermi pre celý Boží ľud. Ak nám aj
všetko ostatné bude chýbať a bu-
deme mať dosť duchovných povolaní,
s nimi zaiste dostaneme všetko os-

tatné, čo k poriadnemu
životu potrebujeme.

Buďme vďační Pánu
Bohu za dar povolaní,
modlime sa za tých, kto-
rých už povolal a ktorí
žijú svoje povolanie, aby
žili tak, ako ich Boh
povolal do služby. Ale
modlime sa aj za seba

samých, aby sme si spolu so svojimi
duchovnými pastiermi navzájom
pomáhali v upevňovaní Božej lásky
a v prežívaní Božej pravdy.  – jg –

»Moje ovce počúvajú môj hlas, ja
ich poznám a ony idú za mnou.
Ja im dávam večný život. Neza-
hynú nikdy…«

(Jn 10, 27 – 28)

ETER IŠIEL ZA JEŽIŠOM, ne-
skôr dostáva poslanie, aby sa
stal pastierom Božieho ľudu,

Kristových ovečiek a baránkov. Ježiš
sám sa stará o to, aby tých, ktorých
mu dal Otec, mohol zveriť do rúk
tých, ktorí ich ako ľudia, ako du-
chovní pastieri, budú privádzať do stá-
da, kde bude jeden Pas-
tier, do večného Božieho
kráľovstva.

Základnou črtou dob-
rého pastiera je veľká
láska k najvyššiemu
Pastierovi, Ježišovi Kris-
tovi. Nakoľko kňaz mi-
luje Krista, natoľko to
poznajú ľudia na vzťahu
k nim samým. Druhou podmienkou
dobrého pastiera je pokora, vedomie
veľkosti Božieho povolania a vlastnej
krehkosti a úbohosti, z ktorej si Boh

DOBRÝ PASTIER

cháčov, ktorí veľmi skoro poznajú, že
učí inakšie ako ostatní vykladači Písma
a rabíni.

Úplne prví Ježišovi učeníci boli uče-
níkmi Jána Krstiteľa. Bolo to priro-
dzené: uposlúchli Jánovu výzvu, prijali
krst pokánia a prinášali ovocie poká-
nia, a tak sa dobre pripravili na prijatie
Ježiša z Nazareta ako Mesiáša.

V tejto súvislosti ponúka dôležité
svedectvo perikopa z Jánovho evan-
jelia: „V nasledujúci deň Ján zasa stál
s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl
Ježiša ísť okolo, povedal: »Hľa, Boží Ba-
ránok.« Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí,
a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď
videl, že idú za ním, opýtal sa ich: »Čo
hľadáte?« Oni mu povedali: »Rabbi – čo
v preklade znamená: Učiteľ –, kde bý-
vaš?« Odpovedal im: » Poďte a uvidíte!« Šli
teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň
u neho“ (Jn 1, 35 – 39).

Evanjelista Ján nám zanechal sve-
dectvo, ako k Ježišovi prišli Šimon
Peter, Filip a Natanael, pričom Šimon
Peter bol privedený ku Kristovi svojím
bratom Ondrejom, Natanael Filipom,
keď Filip bol vyzvaný samotným Kris-
tom, aby ho nasledoval. Ježišovými uče-
níkmi sa stali náhle. Rozhodli sa prísť
a pripojiť k Ježišovi Kristovi navždy. Na
toto stretnutie boli pripravení kázaním
Jána Krstiteľa a jeho svedectvom o Je-
žišovi z Nazareta.

K učeníctvu boli povolaní aj iní; z tých
viac ako 500 bratov, ktorých spomína
sv. Pavol, asi neboli všetci Ježišovými
učeníkmi v pravom zmysle slova, ale
pravdepodobne patrili medzi tých, ktorí
uverili v Ježiša ako Krista a Boha.

Zatiaľ čo učeníci jednotlivých rabí-
nov sa rozhodovali pre učiteľa, Ježišovi
učeníci boli povolávaní ním samotným.
Ježišov učeník musel zachovávať jeho
prikázania, zvlášť prikázanie lásky.

Ako vyplýva zo Skutkov apoštolov, aj
my sme povolaní k tomu, aby sme sa
stali Kristovými učeníkmi. – bl –

Ježiš Kristus učil a kázal
verejne. Jeho učenie nebolo
tajné. Ježiš hovoril k zástupu;
zástup poslucháčov sa stal
semenišťom jeho učeníkov.

JEZ¡IŠOVI UÈENÍCI



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. Ľ. Bajus M. Princíková P. Lörinc M. Švagrovská J. Bálint

2. J. Galgan H. Magurová A. Potocká B. Dinisová M. Borová

p. M. Čierna deti J. Karniš P. Berta

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
7. 5.

r. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu
živom.

6.45
18.00

Ut
8. 5. r. Chváľte Pána všetky národy.

6.45
18.00

St
9. 5. r. Velebte Pána všetky národy.

6.45
18.00

Št
10. 5.

r. Tvoje milosrdenstvo, Pane,
ospevovať budem naveky.

6.45
18.00

Pi
11. 5. r. Oslávil si, Otče, svojho Syna.

6.45
18.00

So
12. 5.

r. Uzreli všetky končiny zeme spásu
nášho Boha.

6.40
18.00

Ne
13. 5. 5. veľkonočná nedeľa

7.00
9.00 prvé sv. prijímanie

11.00
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu, 13. 5., o 14.00 hod. budú vešpery.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 13. 5. 2001

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

12. MÁJ – SV. PANKRÁC,
MUČENÍK (3. STOR.?)

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. Sviatosť pokánia pre rodičov,
súrodencov a príbuzných prvopri-
jímajúcich detí budeme vyslu-
hovať cez týždeň pred sv. omšami.
Sviatosť pokánia pre prvoprijíma-
júce deti bude v sobotu 12. 5. od
9.00 hod.

2. Stretnutie kresťanských dô-
chodcov bude 9. mája 2001
(streda) o 17. hod. v MsKS. Po-
zývame aj nečlenov.

3. V mesiaci máj je pred každou ve-
černou sv. omšou Májová pobož-
nosť.

4. Dnes, v nedeľu 6. mája o 14.00
bude pobožnosť a po nej, o 15.00,
sa v divadelnej sále MsKS Tre-
bišov uskutoční koncert mlá-
dežníckeho speváckeho zboru
Ambactus.

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

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu, 28. 4., si sviatosť
manželstva vyslúžili Martin
Macko a Monika Romanová.
Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.

Sviatosť krstu prijali: Sta-
nislav Tábořík (28. 4.), Adam
Mlynár, Juraj Gupko a Dávid

Naď (29. 4.). Vítame ich v našom
spoločenstve. Nech sú rodičom na
radosť a svetu na osoh.

 ŽIVOTE A MUČENÍCTVE sv.
Pankráca nemáme spoľahlivé
historické údaje. Pankrác po-

chádzal údajne z Frýgie z Malej Ázie
(dnešné Turecko). Jeho rodičia boli
údajne pohania a skoro mu zomreli.
Osiroteného Pankráca sa ujal strýko
Dionýz a priviedol ho do Ríma, kde
mal chlapec akési dedičstvo. Strýko
sa snažil dať chlapcovi vyššie vzde-
lanie. Dionýz i Pankrác sa stretli
v Ríme s pápežom Kornelom (Marce-
línom?), ktorý oboch poučil o kres-
ťanskej viere a pokrstil. Pápež, pre
veľké prenasledovanie, navrhoval im
opustiť Rím. Mladí novokresťania sa
nechceli dať nahovoriť. Dionýzius
v tom náhle zomrel; Pankráca zajali
a uväznili za Diokleciánovho prena-
sledovania kresťanov. Keďže bol
mladý, sotva 15-ročný, cisár ho chcel
nejako získať a nahováral ho, aby
zaprel kresťanskú vieru.

Sudca sa divil nad neohrozenos-
ťou chlapca. Pankrác verejne s ús-
mevom vyhlásil: „Hoci som mladý,
moja myseľ je pevná! Mýliš sa, sudca,
ak si myslíš, že som zvedený kres-
ťanmi. Stal som sa kresťanom z pre-
svedčenia a zostanem kresťanom do
smrti.“ Pankrác nezaprel kresťanskú
vieru a cisár ho dal sťať.

Jeho hrob sa uctieval odpradávna
pri ceste Via Aurelia na západnej
strane Ríma. Pápež Symachus (498 –
514) dal nad ním postaviť alebo
rozšíriť cintorínsku baziliku, pre
ktorej pápež Gregor Veľký (590 – 604)
založil kláštor.

Sv. Pankrác sa uctieva v Talian-
sku ako jeden z patrónov mládeže.
U nás sa uctieva ako ochranca sia-
tin a kvetov proti jarným mrazom
(„ľadový svätý“), ako aj pomocník pri
rozličných chorobách.         – rm –

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


