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Číslo 46 IV. ročník

Nedeľa 11. novembra 2001
32. nedeľa v cezročnom období

Resp.: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

UL

EŽIŠ SADUCEJOM na otázku
o vzkriesení odpovedá veľmi
jasne, priamo a pravdivo. To je

úlohou veriaceho človeka, aby  aj na
rafinované otázky reagoval v podob-
nom duchu, jasne, v duchu pravdy
viery, ktorú vyznáva. O neúprimné
otázky nie je núdza ani v našom
živote. To je chvíľa, kedy môžeme

vzkriesenie, v život večný. Pravdu,
ktorú nám zjavil Kristus, pravdu
o večnosti, o našom budúcom živote.
Pán Boh nám občas v živote dáva
príležitosť túto vieru vyznať i upev-
ňovať si ju. Vyhýbavé odpovede, ne-
presvedčivé vyznanie, neupevňuje vo
viere ani nás a ani iným k viere
nepomáha.

Ak chce človek život v plnosti,
život, ktorý nie je definitívne likvido-
vaný smrťou, potom je zásadnou
otázkou, či a ako pozná Boha. Lebo
Boha, o ktorom človek takmer nič
nevie, nemôže milovať. Presvedčivá
viera premáha v ľuďoch neveru. Pre-
svedčivá viera si podmaňuje ľudské
srdce, ktoré tápe v nevere, a to je
naša služba našim blízkym.  – jg –

LEN TEN, KTO Z¡IJE PRE
BOHA, SKUTOÈNE Z¡IJE
veľmi presvedčivo zaujať stanovisko
k tomu, čo sa nás pýtajú. Nesnažme
sa uhýbať vyznaniu svojej viery.
Iste, nie vždy je prostredie zrelé na
prijatie nášho svedectva, ale napriek
tomu ľuďom musí byť jasné, že za
pravdami viery, ktoré vyznávame,
jednoznačne stojíme. Nedajme sa
otriasť vo viere neveriacim prostre-
dím, ale práve naopak, svojou pres-
vedčivou vierou otrasme neverou
tých, ktorí kladú otázky nie vždy
s dobrým úmyslom.

Kresťan je povolaný vo viere
v Boha vyjadriť svedectvo o viere vo

Z cintorínov sa postupne vytráca svetlo sviec. Kvety na hroboch
zvädli, oktáva modlitieb a obety sme ukončili a teplo sŕdc, ktoré z
nás možno po tieto dni sálalo, pomaly chladne. Sme opäť v
každodennom kolotoči života.

Podušièkové zamyslenie
videofilmov, na sexuálne poznanie z
televízie, časopisov, ba i z vlastného
poznania, ale sú chudobné na po-
hladenie mamou, otcom, sú chudob-
né na ich prítomnosť pri hrách, v ich
voľnom čase.

Je smutné, že mamka a ocko dajú
predosť televízii pred vlastným die-
ťaťom. Načo, veď má počítač! Je
smutné, že už malé deti používajú
oplzlé výrazy a vedú dvojzmyselné
reči.

Každá ľudská bytosť sa zrodila v
rodine a potrebuje ju. Koľko je však
postihnutých! nie fyzicky ale citovo.
Koľko je prežívajúcich sirôt, ktorým
rodičov suplujú kamaráti alebo iné
„moderné formy“ zábavky. Nerobme
si z domov ústavy! Každý z nás má
čo priniesť a darovať iným. Pamä-
tajme na chvíľu, keď aj nám raz bu-
de potrebné zapáliť sviecu. Bude ju
mať kto zapáliť? Bude sa mať za nás
kto modliť a prinášať obety?    – hv –

ožno si občas spomenieme na
svojich blízkych zosnulých, aj
na tých, ktorí nám v našom

živote boli oporou i útočišťom.
Chcem uveriť tomu, že sme sa počas
tých chvíľ na cintoríne zaoberali aj
svojím životom tu na Zemi, aby sme
mohli mať život večný. Určite si
mnohí z nás všimli aj necitlivý
prístup k týmto pietným spomien-
kam, lebo či sa nám to páči alebo
nie, uvedomujeme si, že väčšina
dnešných ľudí je veľmi málo citlivá,
je bez záujmu o posmrtný život alebo
v neho vôbec neverí.

Pán Ježiš nás učí, že každý človek
je dôležitý, bez ohľadu na jeho pos-
toj k životu. Každý z nás je vzácny a
čímsi jedinečný. Ale nie každý o tom
vie. Aby sa o tom dozvedel, aby sa
mohol rozvinúť, rásť, musí poznať
lásku.

Jean Vanier, zakladateľ komunity
pre postihnutých ľudí, hovorí: „Milo-
vať znamená dať druhému pocítiť, že
je dôležitý, vzácny, že má cenu.
Dokážem uznať vlastnú hodnotu iba
vtedy, keď ju iný vidí vo mne. Ak nie
som milovaný. nebudem schopný
uveriť, že som hoden lásky.“

Prečo o tom hovorím? Lebo dneš-
ná doba je veľmi konkurenciechtivá,
uponáhľaná, stresová. Je bohatá na
hmotné statky, ale chudobná na lás-
ku, na duchovno, na vieru. Naše
deti sú bohaté na bojové zážitky z



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Ščerbej M. Ruttkayová J. Karniš M. Švagrovská M. Borová

2. M. Čierna B. Šimková N. Tomková B. Dinisová H. Andrejová

p. A. Zapotoková T. Ruttkayová A. Potocká J.Juhaščíková

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
12. 11.

Sv. Jozafáta, bs. mč. 6.45

r. Veď ma, Pane, po ceste k večnosti.
11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 1.sk

17.00 + príprava birmovanci

Ut
13. 11. r. Velebiť budem Pána v každom čase.

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

17.00 + príprava birmovanci

St
14. 11. r. Boh bude súdiť malých i mocných.

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

17.00 + príprava birmovanci

Št
15. 11.

Sv. Alberta Veľkého, bs. uč. 6.45

r. Pane, tvoje slovo trvá naveky
11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
16. 11. r. Nebesia rozprávajú o sláve Boha.

6.45
11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
17. 11.

Sv. Alžbety Uhorskej, rh. 6.40 8.30, 9.30 prípr. birmovanci

r. Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. 17.00

Ne
18. 11. 33. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery+začiatok adorácie

18.00 záver adorácie

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 18. 11. 2001

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

16. OKTÓBER – SV. ONDREJ
AVELLIN (1521-1608)

Vo Vojčiciach v pondelok 12. 11. o 17.15 bude príprava na 1. sv. prijímanie –
deti.

ARODIL SA V R. 1521 v meste
Castonuovo v neapolskom krá-
ľovstve vo vážnej kresťanskej

rodine. Pôvodne sa menoval Lance-
llot (Ladislav), až keď vstúpil do rá-
du teatínov, začal sa nazývať Ondre-
jom. Ako študent všestranne vynikal
nad ostatných rovesníkov.

Vyrastal v prekrásneho mladíka a
bol tak vystavený mnohým nástra-
hám, ktorým horlivou modlitbou a
sv. rozjímaním odolával. Z rúk bis-
kupa prijal nižšie svätenie, aby sa
vyhol pokušeniam. Venoval sa vyu-
čovaniu mládeže. Na vysokých ško-
lách v Neapole študoval bohoslovie,
svetské i cirkevné právo a získal
doktorskú hodnosť „in utroque
iure“, t. j. v obidvoch právach. Po
dokončení štúdií bohoslovia biskup
ho vysvätil za kňaza. Prijal úrad
advokáta pri cirkevnom súde.   Horlivo
pracoval po dedinách a vyučoval
najmä mládež. Arcibiskup mu dal za
úlohu obnoviť poriadok a disciplínu
mníšok v kláštore sv. Michala v
Neapole. Tu ho napadli šľachtickí
mládenci a skoro ho zabili. Ťažko
ranený hľadal útočište u teatínov.
Do ich zboru vstúpil r. 1556. Jeho
pokora bola veľká a nezniesol nijakú
chválu. Hovoril: „Ľudská chvála je
krádež Božej cti.“

Po zložení slávnostných sľubov sa
v r. 1560 stal vychovávateľom novi-
cov. Bol predstaveným vo viacerých
kláštoroch. Všade šíril Božie pože-
hnanie. Bratia ho nazývali „anjelom
v ľudskom tele“. So slovami: „K ne-
bu, k nebu!“ odovzdal dušu Stvori-
teľovi 10. novembra 1608. Pochovali
ho v kláštornom chráme sv. Pavla
Väčšieho v Neapoli. Na jeho hrobe
sa stalo mnoho zázrakov. Pápež
Klement XI. ho vyhlásil za svätého
22. mája 1712.         – rm –

1. Stretnutie kresťanských dô-
chodcov bude v stredu 14. 11.
2001 o 16. hod. v MsKS v Tre-
bišove. Pozývame aj nečlenov.

2. V nedeľu, 18.11., bude výročný
deň poklony. Program:
Trebišov
15.00 vešpery + začiatok adorácie
18.00 záver aodrácie+sv. omša
Vojčice
po sv. omši začiatok adorácie
14.00 záver adorácie

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

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

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


