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Nedeľa 5. augusta 2001
18. nedeľa v cezročnom období

U

Resp.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na
pokolenie.

LUKÁŠ zhrnul
Ježišove výro-
ky, ktoré vyjad-
rujú stano-
visko k otázke

chudoby a bohatstva. Život človeka
nezávisí od toho, čo má.

Pri pohľade na boháča, ktorému
prinieslo pole bohatú úrodu, možno
v niektorom srdci, ktoré pozoruje
úspešného podnikateľa, sa ozve zá-
visť. Na druhej strane, keď vidíme,
ako sa aj bohatí musia nakoniec so
všetkým rozlúčiť, cítime zadosťuči-
nenie, že aspoň tá Božia spravodli-
vosť sa v tomto prípade rovnako
uplatňuje.

K akým istotám sa upiera náš po-
hľad? – Peniaze, majetok, zdravie,
lieky, zabezpečenie na starosť, roz-
ličné poistenia… Jediná istota je
spoliehať sa na Boha, v neho dúfať,
jemu dôverovať a postupne stále
viac v ňom objavovať najväčšie bo-
hatstvo svojho pozemského i več-
ného života.

Pán Boh nás neuisťuje o tom, že
nás vyslobodí zo všetkých ťažkostí,
ale uisťuje nás, že bude s nami. A
to, žiaľ, nie každému veriacemu sta-
čí. Túžba po iných bohatstvách nikdy
neprivedie človeka k spokojnosti. Ak
by to nebola pravda, potom by sme
mohli predpokladať, že v najbohat-
ších krajinách by mali byť najšťast-
nejší ľudia, ale skutočnosť je iná.

Dedičstvo, žatva, úspech na celej
čiare: všetko je to dobré, ale človek
sa vystavuje nebezpečenstvu, že sa
stane tvrdým voči blížnym a tupým
voči Bohu. Keď sa vlastník stáva
posadnutým svojím majetkom, už
nie je schopný chápať Božiu skutoč-
nosť a zmýlil si zmysel života.

Ak spoznávame v niektorých ob-
lastiach nášho života, že sa nám da-
rí, buďme vďační za Božie požehna-
nie. Na druhej strane, ak sme
skľúčení a vidíme, že život nejde
podľa našich predstáv, nestrácajme
pohľad dôvery v Božie požehnanie.

– jg –

na viacerých miestach východného Slovenska a Košickej arcidiecézy nás
postihli povodne. Vo viacerých obciach boli spustošené polia, vážne
poškodené cesty. Mnohí utrpeli značné škody na súkromnom majetku.

Počas týchto dní na Vás veľa myslím. Pána Boha prosím, aby ste toto
dopustenie vedeli prijať s vierou. Radi prijímame to, čo je dobré, statočne
prijmime i to, čo je zlé a robí náš život ťažkým.

Zlo – v týchto dňoch povodne a ich následky – má byť pre nás impulzom,
podnetom vo viacerých oblastiach nášho verejného i osobného života.

Vo verejnom živote: azda je možné aspoň v niektorých prípadoch tak
upraviť miestne komunikácie a terén, aby toľko škôd nebolo.

V našom osobnom živote a medziľudských vzťahoch: strata nech nás učí
neprilipnúť hriešne k majetku, hmote, nezakladať si na matérii – vidíme, ako
o ňu môžeme rýchlo a nenávratne prísť.

Takáto kalamita nech nás navzájom zblíži. Tu máme byť otvorenejší
k príbuzným, susedom, priateľom, ale aj k neznámym ľuďom, ktorí sa ocitli
v núdzi. Nepozerajte nečinne ako sa postihnutí trápia, ale navzájom si
pomáhajte pri odstraňovaní škôd.

Preto v košickej arcidiecéze vyhlasujem zbierku aspoň na čiastočné
zmiernenie škôd, ktoré boli zapríčinené povodňami. Iste chápete, že mnoho-
miliónové škody nemožno nahradiť zbierkou. Skôr to bude prejav našej
vzájomnej solidárnosti. Z Vás, ktorých táto kalamita nepostihla, nikto by
nemal zostať bokom.

Všetkých prosím, buďte rozvážni a múdri, žičliví a dobrosrdeční, mierni
a trpezliví. Závisť, nevraživosť, hnev nech sa medzi Vami ani len nespo-
menú.

Za Vašu ľudskosť a pochopenie Vám vopred ďakujem a žehnám Vás
v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

     Alojz Tkáč
arcibiskup - metropolita

MILÍ VERIACI,



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Ščerbej A. Zapotoková J. Karniš J. Kucharčík M. Veľková

2. R. Kolodiová M. Ruttkayová A. Potocká M. Žiaranová J. Oravec

p. M. Čierna P. Urban N. Tomková J. Rokyta

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
6. 8.

Premenenie Pána          sviatok 6.45

r. Pánovu slávu uvidia všetky národy.
11.30
18.00

Ut
7. 8.

Sv. Sixta II., pp. mč. a spol.,
mč., sv. Kajetána, kň.

6.45
11.30

r. Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. 18.00

St
8. 8.

Sv. Dominika, kň. 6.45

r. Pamätaj na nás, Pane, z lásky
k svojmu ľudu.

11.30
18.00

Št
9. 8.

Sv. Terézie Benedikty, pn. mč. 6.45

r. Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas
a nezatvrdzovali si srdcia.

11.30
18.00

Pi
10. 8.

Sv. Vavrinca, dk. mč. 6.45

r. V obľube je človek, čo rád pomáha.
11.30
18.00

So
11. 8.

Sv. Kláry, pn. 6.40
r. Milujem ťa, Pane, ty moja sila. 18.00

Ne
12. 8. 19. nedeľa v cezročnom období

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 12. 8. 2001

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.30 Ústav Ut, Št, So o 11.00

SV. KAJETÁN, KŇAZ
(1480–1547)

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. Na budúcu nedeľu bude zbierka
na pomoc postihnutým povod-
ňami.

2. Bankový účet pre príspevky na
rekonštrukciu kostola je:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

MÁRII PORTOVEJ sa
v r. 1480 vo Vicenze

v Taliansku narodil druhý syn, ktorý
pri krste dostal meno Kajetán. Kaje-
tána už ako dieťa volali „malým svä-
tým“. Mal rád samotu. Pociťoval ho-
rúcu lásku k vydedencom ľudskej
spoločnosti a prejavoval úprimnú
lásku k chudobným. Jeho život bol
jednoduchý a skromný. V rodičov-
skom dome získal základné vedo-
mosti. V Padove 17. 7. 1504 dosiahol
doktorát cirkevného a svetského práva.
V tomto období sa ukázala jeho hor-
livosť za spásu duší. Stal sa pápež-
ským sekretárom a neskôr i členom
Bratstva Božej lásky, ktoré bolo proti-
váhou Lutherovej reformácie.

Vtedy Kajetán pocítil silnú túžbu
po kňazstve. Kňazom sa stal 30. 9.
1516. Od toho času jeho zbožnosť
vzrastala. Sám vravieval: „Keď človek
miluje Boha, všetko mu je ľahké.“

V r. 1522 založil v Benátkach ne-
mocnicu pre nevyliečiteľne chorých.
Chcel založiť nový rád kňazov, ktorý
napokon schválil 24. 6. 1524 pápež
Klement VII. Označenie novej rehole
bolo teatíni. Pridŕžali sa úplnej chu-
doby. Výraz „žiť ako teatín“ sa stal
príslovím.

Dňa 14. 9. 1527 vyvolili Kajetána
za generálneho predstaveného rádu.
Roku 1533 odišiel do Neapola, kde
zriadil dom teatínov. Tu musel bojo-
vať proti niekoľkým bludárom. Keď
cítil, že zomrie, dal sa položiť na
dlážku posypanú popolom. Rehoľným
bratom povedal: „Niet inej cesty,
vedúcej do neba, ako je cesta nevinnosti
a cesta pokánia. Kto sa od prvej
odchýli, tomu neostáva iné, ako nastúpiť
na túto, inak je stratený.“ Umrel 7. 8.
1547. Pre jeho obdivuhodnú dôveru
v Boha ho kresťanský ľud nazýva
„svätcom Prozreteľnosti“.        – rm –

Ľ UDIA VRAVIA, že najdôležitejšie
je byť zdravý. Možno však
stretnúť mnoho zdravotne po-

stihnutých ľudí, ktorí sú šťastní. A na-
opak – mnoho zdravých, bohatých
a nešťastných. K debatám, čo je v ži-
vote najdôležitejšie, pridáva svoj hlas aj
Ježiš, a vraví, že najdôležitejšie je Bo-
žie kráľovstvo. Ono totiž podľa Písma
nie je jedlom alebo nápojom – ingredien-
ciami, ktoré obšťastňujú na okamih.
Božie kráľovstvo, ktoré je dnes prirov-
nané k pokladu a vzácnej perle, je
niečo, čo nezničí čas. Niečo, čo tu je,
ide a odchádza s nami až za hranice
smrti. Poklad, ktorý neničia mole ani
hrdza. Poklad, kvôli ktorému nemusíme
mať ochranku, nemusíme sa báť, že
nám ho niekto odcudzí. Dokonca je to
poklad, z ktorého máme dávať ďalej.
Poklad, ktorý sa týmto dávaním nez-
menší. V dnešnej dobe sa za ním ne-
budú húfne hrnúť ľudia. Iba ten, kto
zažije to, že dobré slovo, priateľ, pomoc
je viac než všetky  milióny vyhrané v
televízii, pochopil, ako to Ježiš myslel.

Prevzaté z týždenníka ZRNO

ZAMYSLENIE

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


