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Nedeľa 7. októbra 2001
27. nedeľa v cezročnom období

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

UL

EŽIŠ NA POŽIADAVKU: „Daj
nám väčšiu vieru“ odpovedá
príkladom služby, ktorú máme

možnosť konať, naznačuje, že skrze
službu môžeme dať najavo svoju vie-
ru a skrze službu môže naša viera aj
rásť. Práve v službe Bohu, vo výz-
vach, ktoré nám každodenne adre-
suje, sa začneme stávať účastnými
Božích skutkov, lepšie vidíme dielo
Božie medzi nami.

Denne dostávame veľa pozvaní
k službe, ktoré sú nám adresované.

Na niektoré odpovedáme veľkoduš-
ne, ale do niektorých sa nám ne-
chce. Zdráhame sa, najmä keď nám
to nie je po vôli, keď sa nám zdá, že
niečo ohrozuje naše dobro, keď nie-
kto siaha na náš čas, keď niekto
siaha na naše pohodlie.

U detí môžeme pozorovať občasnú
neochotu poslúchnuť otca alebo

matku. Problém na-
stáva obyčajne vtedy,
keď pozeráme na ro-
dičov len prirodze-
ným pohľadom, keď
v nich vidíme len ľu-
dí, a zabúdame, že
nám sprítomňujú aj

Božiu autoritu.
Majme ochotu ísť a uskutočniť, čo

spoznávame ako Božie prianie. Nie
vždy sa nám chce slúžiť, a predsa je
to potrebné. Tam, kde sme ne-
ochotní vstúpiť do zámerov Božích,
nech sú nám sprostredkované cez
kohokoľvek, vždy rastie sebectvo
a zmenšuje sa viera.

Spravodlivý, ktorý má nastavené
svoje srdce a svoj život, aby ochotne
slúžil Bohu, bude žiť zo svojej viery.

– jg –

I v časoch, kedy kresťanstvo
nie je zakazované a prena-
sledované, nebýva ľahké
uskutočňovať všetko, k čomu
nás vedie evanjelium. Ježiš
hovorí, že viera je sila, ktorá
dokáže veci nemožné.

Èlovek rozdáva vz¡dy to, èím je sám naplnený
(ÚVAHA NAD MODLITBOU RADOSTNÉHO RUZ¡ENCA)

VANJELISTA LUKÁŠ napísal:
„Anjel prišiel k nej a povedal:
Zdravas, milosti plná, Pán s

tebou“(Lk 1,28). Pán si stvoril aj nás
pre seba. Celý náš život je vlastne
spiatočnou cestou k Pánu Bohu. Nie
vždy si však uvedomujeme, že
cestovným lístkom je milosť Božia.
Panna Mária pokorne a poslušne pri-
jala svoje poslanie. Je náš život
skutočne spiatočnou cestou k Stvo-
riteľovi? Rešpektujeme Božiu vôľu?
Načúvame hlasu Ducha Svätého?
Dokážeme povedať v pravej chvíli
Bohu svoje: Áno, staň sa?

Panna Mária, milosti plná, vy-
pros nám tú milosť, aby sme nik-
dy nestratili milosť posväcujúcu
vedomým ťažkým hriechom.

Mária sa vybrala ku svojej prí-
buznej Alžbete. Určite ju tam nevied-
la zvedavosť, ani sa jej nechcela
zaliečať. Išla, vedená Duchom Svä-
tým, lebo jej chcela poslúžiť. Načú-
vala hlasu srdca. Dokážeme aj my
načúvať vnútornému Božiemu hlasu
vo svojom srdci? Prijímame tieto
vnuknutia na konanie dobra? Človek
rozdáva vždy to, čím je sám napl-
nený. Panna Mária bola naplnená
požehnaním. Každý z nás dostal
mnoho darov a milostí od Pána
Boha, ale vieme ich správne užívať a
ďakovať za ne? Nepripisujeme všet-
ku zásluhu len sebe?

Panna Mária, vypros nám tú
milosť, aby sme dokázali počúvať
Boha vo svojom srdci.

Pán Ježiš sa narodil vo veľkej
chudobe, prenasledovaný zlom sveta
od prvej chvíle. Spolu s Matkou
Máriou a sv. Jozefom prijali pokojne
túto chudobu i bolesť a boli šťastní

a spokojní, lebo Boh chcel, aby sa
tak stalo. Pre nás nepochopiteľné,
tak ako ťažko chápeme zlobu hrie-
chu. Často aj nám prídú do cesty
mnohé nepríjemní ľudia, ich rozkazy
a nariadenia a my nemáme síl bojo-
vať proti zlu, ovplyvniť svojím posto-
jom a konaním prostredie, v ktorom
žijeme.

Panna Mária, pros za nás svoj-
ho Syna, aby nám dal tú milosť,
aby sme to dokázali.

Pán Ježiš je obeta, ktorú Panna
Mária tridsaťtri rokov pripravovala
na oltár kríža. Pán túto obetu obno-
vuje na oltári. Obetujeme sa i my
spolu s Ježišom? Obetujeme samých
seba? Veď Boh si nás stvoril pre se-
ba. Koľkokrát však hľadáme rôzne dô-
vody, aby sme sa vymanili z poslu-
šnosti niektorému Božiemu zákonu!

Matka Božia, pomáhaj nám, aby
sme svojím životom vedeli sved-
čiť o Kristovi.

Dvanásťročný Ježiš dobre vedel,
aký strach o neho mali rodičia. Veď
ich miloval celým svojím srdcom a
oni milovali Jeho. Aj my vieme, že
strata milovanej osoby vždy spôsobí
veľkú bolesť. A čím je láska väčšia,
tým je strata bolestnejšia. Ale
Panna Mária aj keď prežívala veľkú
bolesť, chápala Ježišovo konanie,
lebo to bola vôľa Otcova. Koľkokrát
strácame Ježiša svojimi hriechmi
len preto, lebo v našich srdciach je
málo lásky! Koľkokrát takto
strácame aj svojich blízkych!

Panna Mária, vypros nám veľkú
lásku k Ježišovi, aby nás uchrá-
nila pred pádmi a pomáhala nám
vedieť podrobiť sa Božej vôli.

– hv –



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. Ľ. Bajus J. Hudáček D. Kassay J. Kucharčík H. Andrejová

2. J. Galgan M. Ruttkayová K. Kassayová M. Žiaranová J.Juhaščíková

p. K. Balintová B. Šimková P. Lörinc M. Borová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
8. 10.

r. Vytrhol si ma zo struhy, Pane Bože
môj.

6.45
11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 1.sk

17.00 + príprava birmovanci

Ut
9. 10.

r. U Pána je milosrdenstvo a hojné
vykúpenie.

6.45
11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 2. sk

17.00 + príprava birmovanci

St
10. 10.

r. Ty, Pane, si zhovievavý a veľmi
milosrdný.

6.45
11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 3. sk

17.00 + príprava birmovanci

Št
11. 10.

r. Blažený človek, čo v Pána skladá
dôveru.

6.45
11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
12. 10.

6.45

r. Pán bude spravodlivo súdiť celý svet.
11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
13. 10.

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

6.40 8.30, 9.30 prípr. birmovanci

18.00

Ne
14. 10. 28. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

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

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 14. 10. 2001

Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.00 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. Stretnutie kresťanských dôchod-
cov bude v stredu 10.10.2001 o
16.00 hod. v MsKS v Trebišove.
Pozývame aj nečlenov.

2. Pobožnosť sv. ruženca je pol
hodiny pred každou sv. omšou.

3. Bankový účet pre príspevky na
rekonštrukciu kostola je:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
4. V pondelok, 8. 10., budú mať pr-

voprijímajúci vo Vojčiciach ná-
uku o 17.15 hod.

5. V nedeľu, 14. 10., o 14.00 budú vo
Vojčiciach vešpery.

9. OKTÓBER – SV. JÁN LEONARDI
(1541-1609)
ÁN LEONARDI SA NARODIL v
obci Diecino pri Lucce v stred-
nom Taliansku v r. 1541 ako

siedmy syn Jakuba a Jany Lippi. Vy-
učil sa lekárnictvu. Požiadal o
prijatie do františkánskeho rádu, ale
jeho žiadosti nevyhoveli. Zostal teda
ďalej lekárnikom.

Jeho túžbou bolo stať sa  kňazom.
Ako dvatsaťšesť ročný na radu svoj-
ho spovedníka Fr. Bernardiniho za-
nechal lekárnické zamestanie a začal
študovať. Na sviatok Troch kráľov v
r. 1571 po prvý raz pristúpil k oltáru.
Jeho kňazské účinkovanie sa sú-
stredilo na kázanie a spovedanie. Bis-
kup mu zveril na starosť kostol sv.
Jána della Magione, kde sa snažil
zriadiť školu. Biskup Guidiccioni mu
zveril úlohu vyučovať kresťanskú
náuku vo všetkých kostoloch v Lucce.
Svoj spôsob vyučovania zhrnul v kni-
he Dottrina Cristiana (Kresťanská
náuka). Slúžila vyše dvesto rokov ako
katechizmus pre biskupstvo Lucca.

Založil Spoločnosť kresťanskej
náuky, zloženú z laikov. 1.septembra
1574 založil aj rehoľu kňazov Re-
hoľní klerici Božej Matky. Ako zá-
kladný program dal svojim spoloční-
kom ducha poslušnosti, čnosť, ktorá
vzniká nad čnosť chudoby a pokánia.

Čoskoro však vznikli ťažkosti, vy-
volané rozličnými osobami. Počas ne-
prítomnosti Jána Leonardiho v
Lucce sa rozpútala proti nemu zú-
rivá kampaň, spletená z podlých ob-
vinení. Tak vzniklo nepriateľstvo,
ktoré v rozličných spôsoboch a for-
mách trvalo po celý jeho život. Mu-
sel odísť z mesta pod hrozbou naj-
prísnejších trestov.

V r.1601 jeho rehoľní klerici  otvo-
rili dom v Ríme pri kostole Santa
Mária in Portorico.

Zomrel 9. októbra 1609.      – rm –

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ľubomír Andrejko a Henrieta Ščerbáková
Daniel Kenderka a Danka Maďarová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


