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Číslo 37 IV. ročník

Nedeľa 9. septembra 2001
23. nedeľa v cezročnom období

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

Pokorný človek vie, kde sa nachá-
dza a pozná svoje povolanie, svoj
cieľ. Ide po svojej ceste, stupeň za
stupňom. Cíti ťarchu a miluje ju.
Nasleduje Ježiša. Pokora nemá nič
spoločné s hlúposťou. Len neska-
zený človek, otvorený a zrelý, len
múdry človek môže byť pokorný.

 KRSTE SME SA STALI povo-
lanými byť Kristovými učeníkmi.
Boli sme povolaní poznávať

Krista, rozumieť mu a naučiť sa žiť tak,
ako nám to on sám svojím životom na
zemi ukázal. Ale tou prvou a základnou
podmienkou učeníctva je podmienka
vedieť sa zrieknuť všetkého kvôli ne-
mu. Môžem dať uspokojivé odpovede na
otázky: Som schopný a ochotný zriek-
nuť sa materiálnych vecí? Som ochotný
zrieknuť sa akýchkoľvek výhod, ktoré
v živote mám? V niektorých veciach
alebo vzťahoch to ešte nedokážeme.
Napríklad rodič si ešte nevie pred-
staviť, ako bude žiť svoj život v rodine,
keď jeho deti z rodiny odídu a založia si
vlastné rodiny… Ježiš hovorí, aby sme
boli slobodní od toho, čo vlastníme, čo
používame, čo chceme v budúcnosti

mať. Ak nám niekedy robí Boh škrt cez
náš plán, cez náš rozpočet, nevieme to
v pokoji prijať. Často do svojich plánov
dávame pevné termíny, kategorické vy-
jadrenia, v ktorých vyjadrujeme to, že
nechceme, aby to bolo inak, iba tak,
ako chceme my.

Človek, ktorý je oslobodený od svo-
jich predstáv a je ochotný prijať Božiu

vôľu kedykoľ-
vek a akýmkoľ-
vek spôsobom,

začína prežívať úžasnú vnútornú slobo-
du, v ktorej je ochotný byť takým
učeníkom, na ktorom si Boh môže
stavať svoj chrám. Svätý Ján z Kríža
hovorí: „Všetky dobrá mi boli dané
vtedy, keď som sa prestal o ne
uchádzať.“

Niet väčšej lásky,
ako keď niekto položí
život za priateľov.
Kristus dal svoj život
za nás. Prosme, aby
sme Pána nasledovali
na jeho ceste
a mohli umrieť
s Ukrižovaným
– pre život
sveta.

– jg –

TOREJ DAŤ ZELENÚ, uprednost-
niť ju, povýšiť na hlavnejšiu,
dôležitejšiu a tú druhú pomaly

odsunúť na vedľajšiu koľaj alebo ju
celkom zrušiť? Veď aj na to príde!
Pekne potichu. A ty, daňový poplatník,
ale predovšetkým kresťan, si spokojný,
veď tak rozhodol štátny úradník, ktorý
sa do toho iste rozumie a koná v tvojom
mene. Dal si mu k tomu svoj hlas,
dôveruješ mu a veríš, že jeho úmysly sú
úprimné a smerujú v tvoj prospech.

Tak by to vlastne malo byť. Nábo-
ženská a etická výchova sú vyučovacie
predmety, pre ktoré sa deti spolu so
svojimi rodičmi rozhodujú dobrovoľne.
Môžu si vybrať podľa toho, či sú veriaci
alebo nie.

Obidve výchovy sa na vysvedčení
hodnotia slovom absolvoval, teda nie
známkou. Takéto hodnotenie znamená,
že žiak sa iba zúčastňoval na jednej
hodine z danej výchovy, ktorá býva raz
v týždni, obyčajne na poslednej vyučo-
vacej hodine. Nehodnotia sa získané
vedomosti a možno čas ukáže, či to bolo
správne alebo nie.

Pri predposlednom sčítaní obyvateľ-
stva (verme, že to tak bude aj v po-
slednom) sa ukázalo, koľkí sa hlásime
k svojej viere. Podľa toho by tu mal byť
predpoklad, že aj prihlásených detí na
náboženskú výchovu bude viac ako na
etickú. No žiaľ je to skôr naopak. Čím
je žiak starší a hlavne má „za sebou“
prvé sväté prijímanie, rozhodne sa pre

etickú výchovu. Jeho „chápaví a lás-
kaví rodičia“ ustúpia pred silnejšou
autoritou jeho kamarátov aj spolužia-
kov, ktorí si ho často dokážu získať na
svoju stranu.

Na konci každého školského roku sa
v školách zisťuje záujem detí o dané

v ý c h o v y .
Býva často
n e p o c h o -

pením, že rodičia sú schopní odsúhla-
siť svojím podpisom jeden rok nábo-
ženskú výchovu a druhý zase etickú.
A tak to ide každý rok počas trvania
povinnej školskej dochádzky. Raz sa
rozhodneme pre jedno a druhýkrát pre
druhé. Čo nám kedy vyhovuje. Pred
niekoľkými rokmi sme takúto možnosť
nemali. Taká bola doba a jej následky
sa s nami vlečú doteraz. Nevieme sa
oslobodiť od predsudkov a ani si
neuvedomujeme, že máme náboženskú
slobodu. Keby to tak bolo, nemohol by
najvyšší úradník rozhodnúť o niečom,
čo sa prieči nášmu kresťanskému
životu. Iste z niečoho vychádzal, určite
si všimol počty detí prihlásených na
náboženstvo. Prečo by sa neodvážil
k takémuto rozhodnutiu? Veď sme mu
k tomu dali príležitosť. Čudujeme sa, že
sa v školách bude vyučovať joga? Ako
tomu zabránime? Budeme donekonečna
podpisovať petície?

Z našich detí raz budú rodičia.
Ktovie, ako sa ony budú v takýchto pre
ne dôležitých situáciách rozhodovať, či
si vyberú podľa svojho svedomia aj
presvedčenia. Či tu opäť nebude niekto
silný, kto ich bude obmedzovať a dik-
tovať, čo je pre nich výhodnejšie.

Závisí to práve od nás, aby k tomu
už nikdy nedošlo, aby percento sku-
točných kresťanov neposlúžilo len pre
nejaké papierové štatistiky.

– km –

POSTOJ
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Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. Ľ. Bajus H. Magurová A. Potocká J. Kucharčík J. Rokyta

2. K. Balintová B. Šimková D. Kassay M. Žiaranová V. Rokyta

p. J. Galgan T. Ruttkayová K. Kassayová J. Oravec

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
10. 9.

6.45
r. V Bohu je moja spása i moja sila. 11.30

17.00

Ut
11. 9.

6.45
r. Milostivý a milosrdný je Pán. 11.30

17.00

St
12. 9.

Mena prebl. Panny Márie 6.45

r. Milostivý a milosrdný je Pán.
11.30
17.00

Št
13. 9.

Sv. Jána Zlatoústeho, bs. uč. 6.45

r. Z hĺbky srdca a s vďačnosťou
spievajte Bohu žalmy.

11.30 +adorácia

18.00 záver adorácie

Pi
14. 9.

Povýšenie svätého kríža 6.45

r. Pane, ty buď našou spásou.

10.00 krížová cesta

11.30
18.00

So
15. 9.

Sedembolestnej Panny Márie 7.30

r.  Ty si sláva nášho národa, ty si
radosť nášho ľudu.

9.00
18.00

Ne
16. 9. 24. 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 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 10.30 9.00

Z.Hradište 8.00 10.30

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 16. 9. 2001

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

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. Stretnutie kresťanských dôchod-
cov bude v stredu 12.9.2001 o
16.00 hod. v MsKS v Trebišove.
Pozývame aj nečlenov.

4. Vo Vojčiciach začne od pondelka
duchovná obnova.

5. Program Odpustovej slávnosti
Bl. Panny Márie Sedembolest-
nej 15. septembra 2001 vo Voj-
čiciach:

piatok, 14. septembra
18.00 Vešpery
18.30 Bolestný ruženec
19.00 Svätá omša

sobota, 15. septembra
9.00 Sv. ruženec s litániami

Mariánska akadémia
Mariánske piesne

10.30 Slávnostná svätá  omša

10. SEPTEMBER – SV. MIKULÁŠ
TOLENTÍNSKY (1245 – 1305)

ARODIL SA v Taliansku v mes-
tečku San Angelo in Pontano.
Rodičia s jeho výchovou ne-

mali trápenia, nikdy ho nemuseli na-
pomínať k nábožnosti, k poslušnosti,
ani nútiť do učenia. Celé hodiny sa
vrúcne modlil. Od 7. roka sa postil
o chlebe a vode v pondelok, stredu a
piatok. Usilovne čítal nábožné spisy.
Jeho srdce však túžilo po vyššej do-
konalosti, po najhlbšej poníženosti a
najprísnejšej oddanosti Božej službe.
Biskup mu udelil uprázdnené miesto
kanonika pri tolentínskom chráme.
Po kázni istého pustovníka z rehole
sv. Augustína sa zriekol úradu kano-
nika a vstúpil do kláštora bosých pu-
stovníkov sv. Augustína. Svoj novi-
ciát začal veľmi horlivo. V 18. roku
zložil sľuby a pokračoval v štúdiu. V
r. 1269 bol vysvätený za kňaza. Pri-
tom pokračoval vo svojom prísnom ži-
vote. Strýcovi, ktorý ho nahováral, aby
vstúpil do jeho kláštora, kde môže
dobre žiť, odpovedal: „Nevstúpil som
do tohto stavu, aby som žil pohodlne.“

Provinciál rádu posielal Mikuláša
z času na čas z jedného kláštora do
druhého, aby slúžil aj iným mníchom
ako príklad svätého života. V r. 1275,
najskôr pre slabé zdravie, nevládal
prekonávať námahy apoštolátu po
kláštoroch, usadil sa definitívne
v Tolentíne.

Veľkú lásku prejavoval k chudob-
ným. Zbieral pre nich milodary a delil
sa s nimi aj so svojím chlebom. Na
orodovanie Mikuláša sa stalo už za
jeho života veľmi mnoho zázrakov.

Posledné dni pred smrťou obracal
svoje oči ku krížu a vzdychal: „Túžim
stretnúť sa s Kristom!“ Dňa 10. 9.
1305 radostne zvolal: „Otče do tvojich
rúk porúčam svoju dušu!“ A tíško zom-
rel. Pápež Eugen IV. ho dňa 5. 6.
1446 vyhlásil za svätého.        – rm –

SSSSSOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Radovan Veselý a Silvia Fragnerová
Ján Bodnár a Martina Vavreková
Marek Moroz a Eva Gašparová
Jozef Sopata a Janeta Vasiľová

Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


