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U

Resp.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Sme možno plní nadšenia pre
Boha a naše ústa sú plné chvály
Krista. Bez lásky je to všetko
veľa kriku pre nič. Možno
slúžime Bohu za to, že od neho
máme osobné zjavenia.
Sme možno učení a slávni
teológovia, máme možno
nesporne celkom obdivuhodnú
vieru. Bez lásky k druhým sme
však z kresťanstva nepochopili
nič. Možno, že venujeme
obrovské sumy na diela charity,
možno, že sa vyčerpávame
prácou pre cirkev a ničíme si
pri tom zdravie, no bez lásky
k človeku vedľa nás to všetko
nemá zmysel.

ŠETKO SA ZAČALO, keď jed-
ného dňa prehovoril a riekol,
že o mňa stojí. Až do tej chvíle

bolo všetko pokojné, nič mi nedávalo
tušiť, že by chcel práve mňa.

Potom znenazdania akýsi pocit,
akési významné ticho, bázeň a akýsi
dojem. Videl som ako vo sne, čo
vlastne chce a mal som strach, tvá-
ril som sa, že nerozumiem a začal
som premýšľať ako kupec, koľko by
mi to vynieslo a či to vôbec stojí za
to. Jeho zámer sa mi zdal málo prí-
nosný, a tak som sa Ho spýtal, čo by
som z toho vlastne mal?

„Ja ti nestačím?“ opýtal sa Boh.
„Nestačím ti azda v tvojom živote

ja? Budeš so mnou. Povedz, je to
azda málo? Budem ti patriť až do
konca!“

Potom povedal: „Odvahu, neľakaj
sa, i keď budeš zápasiť, ja budem

s tebou. Skús to, chlapče, prijmi
moju vôľu, nebudeš ľutovať, že si
ma miloval.“

Často to bolo ťažké, až som si ho-
voril: „Čo to so mnou robí? Nestojí
to za to!“

Keď sa mi zdá jeho zámer málo
výnosný, keď vravím: „Tak už dosť!“
Pozrie sa na mňa, usmeje sa…

„Nestačím ti vari ja?“ pýta sa
znova Boh.

„Nestačím ti v tvojom živote ja?
Budeš so mnou. Povedz, je to vari
málo? Budem ti patriť až do konca.“

Potom povedal: „Odvahu, neľakaj
sa, i keď budeš musieť zápasiť, ja
budem s tebou. Skús to, chlapče,
vezmi za svoju – moju vôľu, nikdy
nebudeš ľutovať, že si ma miloval.“

Láska nikdy nikoho nenúti, je
láskavá a bez závisti, nechváli

sa a nederie sa do popredia
a nemyslí na seba. Má

pochopenie a dokáže mlčať. Verí
v dobro v človeku, nikoho neopi-
suje a dokáže čakať. Pre takúto
lásku neexistujú nijaké hranice.
Načrime do tejto Kristovej lásky

aj my.

prevzaté z týždenníka Zrno

RESŤANSKÝ SVET by mal byť
svetom bez strachu a nená-
visti. Kresťanov je okolo

osemsto miliónov a svet je plný ne-
návisti a strachu: strachu pred živo-
tom a pred ľuďmi.

Usilujme sa vojsť tesnou bánou...
Táto výzva nie je smerovaná kamsi
do budúcnosti nášho života, tá výzva
je určená len a len dnešku a je
nutné ju poslúchnuť práve dnes.
Pretože včerajšok je preč a zajtra
bude možno už neskoro. Nie je to
len výzva a výstraha. Je to tiež slovo
nádeje: dnes, práve dnes je brána
pre mňa otvorená. Je tesná, úzka,

»Veľkým nešťastím
tohto sveta, veľkou
biedou tohto času nie
je to, že existujú ateisti,
ale že sme takí
priemerní kresťania.«

G. Bernanos

nevchádza sa cez ňu ľahko, ale je
tu, je kam vojsť a je kedy vojsť. Čo
je tá brána? Je to Ježišova spása,
ponúkaná cez krst a vieru. Je to náš
život, vedený vo viere, v spôsobe ži-
vota Ježiša Krista, cez príkaz lásky
k Bohu a k blížnemu. Neľahká to
cesta, mnohokrát cesta kríža, cesta,
ktorou nejde väčšina. Čo bude s tou
väčšinou, to nevieme. Šanca je i pre

tých, ktorí prídu na poslednú chvíľu.
Isté ale je, že ten, kto Božie slovo
počúva a zachováva, pozná cestu,
pozná bránu, a teda právom sa od
neho očakáva, že nepôjde vedľa
brány.

Odmenou
je mu istota
viery, že vie,
prečo a kam
ide namáha-
vou cestou,
istota, že
jeho cesta
má zmysel.

– jg –



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. K. Balintová B. Šimková D. Kassay M. Švagrovská J. Bálint

2. J. Galgan A. Zapotoková K. Kassayová B. Dinisová M. Borová

p. Ľ. Bajus M. Ruttkayová A. Potocká P. Berta

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
27. 8.

Sv. Moniky 6.45

r. Pán Boh miluje svoj  ľud.
11.30
18.00

Ut
28. 8.

Sv. Augustína, bs. uč. 6.45

r. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne
všetko.

11.30
18.00

St
29. 8.

Mučenícka smrť sv. Jána
Krstiteľa

6.45
11.30

r. Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. 18.00

Št
30. 8.

r. Naplň nás, Pane, svojou milosťou
a budeme jasať.

6.45
11.30
18.00

Pi
31. 8.

r. Radujte sa, spravodliví, tešte sa
v Pánovi.

6.45
11.30
18.00

So
1. 9. r. Pán príde súdiť živých i mŕtvych.

6.40
18.00

Ne
2. 9. 22. 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 2. 9. 2001

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00 a So o 16.30 Ústav Ut, Št, Ne 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. Prosíme rodičov, aby svojich tre-
tiakov do 15. 9. nahlásili na prí-
pravu k 1. sv. prijímaniu.

2. Študenti, ktorí už skončili deviaty
ročník ZŠ a starší, ktorí majú zá-
ujem prijať sviatosť birmova-
nia, nech sa do 15. 9. prihlásia
na prípravu k prijatiu tejto svia-
tosti.

3. Budúca nedeľa je prvou v me-
siaci. Pri sv. omši o 9.00 bude
Veni Sancte, vzývanie Ducha
Svätého na začiatku školského
roku. Vo Vojčiciach pri sv. omši
o 9.00 bude tiež Veni Sancte.

4. Od 29. 8. sa začíname modliť De-
viatnik ku Košickým mučení-
kom.

5. Bankový účet pre príspevky na
rekonštrukciu kostola je:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

30. AUGUST – SV. FILIP BENICKÝ
(1233 – 1285)

ZZZZZOOOOO     ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V sobotu 18. 8. si sviatosť
manželstva vyslúžili Ing.
Marek Fečo a Ing. Henrieta
Antoničová. Na spoločnej

ceste životom im prajeme veľa
Božieho požehnania.

OCHÁDZA ZO SLÁVNEJ rodiny
Benizi a narodil sa vo Florencii
15. 8. 1233. Matka ho zasvätila

Panne Márii. Filip bol nadaný, byst-
rého a prenikavého umu a veľmi mi-
lej povahy. Po stredoškolských štú-
diách šiel na filozofiu a lekárstvo do
Paríža. Štúdiá dokončil na univerzite
v Padove, kde získal titul doktora
medicíny. Začal pracovať ako lekár vo
Florencii. Bol nielen dobrým lekárom,
ale aj verným kresťanom. Nebol roz-
hodnutý, aký spôsob života si má vy-
voliť. V r. 1252 ho prijali do rádu ser-
vitov. Filip však zatajil svoje štúdiá.
Dňa 12. 4. 1259 bol vysvätený za
kňaza a 5. 6. 1267 ho zvolili za gene-
rálneho predstaveného servitov. Keď
naň padla voľba kardinálov na pápe-
ža, skryl sa v jaskyni, kým nezvolili
iného. V tejto samote mu Boh dal ve-
dieť, že jeho úlohou je ohlasovať
evanjelium a rozširovať úctu k Panne
Márii aj v cudzích krajinách.

Najprv šiel do Francúzska. Všade
dosahoval veľké obrátenia. Odtiaľ od-
išiel do Holandska a potom do Ne-
mecka. Všade ho prijímali ako „apoš-
tolského kazateľa“ a ním aj skutočne
bol. Po návrate do Talianska ho re-
hoľníci vyhlásili za doživotného ge-
nerála. Mnohé práce a prísne seba-
zapierania ho veľmi oslabili. Na
ceste z Perugie do Todi obrátil dve
verejné hriešnice. Dve obrátené za
krátky čas mali za sebou celú sku-
pinu horlivých a zbožných osôb. Filip
pre ne zriadil ženský kláštor. To bol
posledný skutok Filipovho apoštolátu
v Taliansku. Dňa 15. 8. 1285 dostal
horúčku. Vtedy povedal: „V teba, Pa-
ne, som veril, o tebe som kázal, teba
som hľadal a miloval.“ Pred smrťou
ukázal na kríž, prijal ho do rúk,
pritisol si ho k srdcu a vrátil dušu
Bohu 22. 8. 1285.         – rm –

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


