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Číslo 4 V. ročník

Nedeľa 20. januára 2002
2. nedeľa v cezročnom období

Resp.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

U

ÁN KRSTITEĽ vydáva svedectvo
o Pánovom služobníkovi, o Bo-
žom Baránkovi, o Duchu, ktorý

zostúpil na Ježiša, zostal na ňom
a posvätil ho za obetu. „Videl som Du-
cha, ktorý ako holubica zostupoval
z neba a spočinul na ňom… a vydá-
vam svedectvo, že toto je Boží Syn.“

Text evanjelia možno dobre pocho-
piť ako katechézu, ktorá stručne a ná-
zorne ukazuje, kto je Ježiš: je to ten,
kto je väčší než Ján Krstiteľ, ten,
ktorý sníma hriechy – teda Mesiáš,
nositeľ Ducha. Ján vyhlasuje, že
jeho poslanie smerovalo k tomu, aby
ukázal svetu Spasiteľa. Svätý Ján

Krstiteľ je bezprostredným Pánovým
predchodcom.

Kristus bol povolaný Otcom, aby
všetkých obrátil k Bohu, aby bol
svetlom národov, aby bol spásou pre
všetkých… Len on je Spasiteľ, iného
niet. Jeho krstom budú všetci očis-
tení. V ňom boli všetci povolaní k svä-
tosti. Skrze neho Otec ponúka svoju
milosť a svoj pokoj zosiela svetu,
obohacuje všetkých, čo vzývajú jeho
meno.

Hľa, Baránok Boží bol predstavený
aj mne. On chce sňať aj moje hrie-
chy. Svojou milosťou chce aj mňa
posvätiť. Mal by som sa k nemu
obrátiť celým srdcom. Bez neho ne-
nájdem pravý pokoj. On ma pozval,
aby som ho ukazoval aj iným, aby
som svojím živo-
tom všetkým ho-
voril len o ňom,
aby som den-
ne vydával
jemu sve-
dectvo, aby
som pre
druhých bol
aj ja svet-
lom.

– jg –

»A všetko tvorstvo na nebi,
na zemi, pod zemou i na mori

a všetko, čo je v nich, počul
som volať: Sediacemu na tróne

a Baránkovi dobrorečenie
a česť, sláva a moc na veky

vekov« (Zjv 5, 13).
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Vo vydavateľstve Dobrá kniha vyšla prednedávnom zaujímavá
knižka mladého slovenského autora Miroslava Schlesingera, ktorý
jej dal názov Počúvaj a konaj. Krátke príbehy zo života autor spra-
coval do niekoľkých tém. Tie sľubujú čitateľovi príjemný oddych, aký
sa dá prežiť pri čítaní dobrej knihy, a zároveň dávajú odpoveď na
niektoré životne dôležité otázky.

Kniha nielen duchovne obdarí, ale dáva čitateľovi príležitosť za-
myslieť sa nad tým, akoby on konal, rozhodoval sa v rôznych
situáciách. V každom príbehu je radcom i učiteľom veľký Majster,
ktorý sprevádza životom aj autora knihy, lebo sa mu hneď na jej
začiatku takto vyznáva: „Ďakujem, Bože, že si so mnou, bez Teba
by som nebol tým, kým tu a teraz som.“

ÏAKUJEM, BOÏAKUJEM, BOÏAKUJEM, BOÏAKUJEM, BOÏAKUJEM, BOZZZZZ¡¡¡¡¡E, E, E, E, E, ZZZZZ¡¡¡¡¡E SI SO MNOUE SI SO MNOUE SI SO MNOUE SI SO MNOUE SI SO MNOU
ČLOVEK A CESTA

KEĎ MAJSTER VYSVETĽOVAL žia-
kovi vzťah ľudského života k Bo-

hu, rozprúdil sa tento rozhovor:
„V živote sa nesmieš spoliehať

len na Boha, ani sa nesmieš spolie-
hať len na seba. Musíš sa však spo-
liehať aj na Boha, aj na seba.“

„Nerozumiem ti, Majster.“
„Neopováž sa ani namýšľať si, že

si Boh.“
„Takže treba ísť tou zlatou stred-

nou cestou.“
„Neexistuje nijaká stredná cesta.

Je len jedna Cesta, a to cesta vpred.
Je ňou duchovný rast, teda otvá-
ranie sa Bohu.“

„Keď je ale cesta vpred, musí byť
aj cesta vzad, nie?“

„Nie! To je priepasť prázdnoty,
žiadna cesta, ale padanie.“

„Ako môžem nájsť tú Cestu?“
„Venuj sa náležite svojmu du-

chovnému životu, aby si jasne počul
hlas Svedomia, ono ťa povedie.“

POCHOPIL

KEĎ SA CHYSTAL vstúpiť do
chrámu akýsi neznámy pán,

ktorý si veľmi zakladal na peniazoch,
vstúpil mu do cesty Majster.

„Nie, nie, priateľu, sem nechoďte,
ukážem vám chrám, ktorý vám bude
určite vyhovovať. Poďte, pochopíte,“
vravel mu so šibalským úsmevom a
priateľsky, držiac za rameno, ho vie-
dol k jeho cieľu.

O chvíľu prišli k malej kôlničke.
Majster otvoril dvere a úctivo pove-
dal: „Vstúpte. Nebojte sa, nebudem
vás rušiť.“ Neznámy na neho nedô-
verčivo pozrel, ale napriek všetkým
pochybnostiam vstúpil dnu.

Vtedy pochopil… Pred ním, v sla-
bom svetle horiacich sviečok bola
postavená malá sporiteľnička, ktorá
slúžila ako oltárik, a na nej bola po-
ložená veľká bankovka.

PREBUDENIE

ŽIAKOVI, KTORÝ SA stále snažil
iných takzvane prebúdzať k živo-

tu, Majster povedal: „Dobré je, že
prebúdzaš ľudí k životu, ale ten tvoj
spôsob má jednu vážnu chybu.“

„Akú chybu?“ spýtal sa napäto žiak.
„Zobúdzaš ostatných svojim preha-
dzovaním sa na posteli života, pričom
sám spíš a snívaš, že žiješ,“ odpo-
vedal Majster so spýtavým pohľadom,
čakajúc žiakovo prebudenie.

– km –
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
21. 1.

Sv. Agnesy, pn. mč. 6.45
11.30

1 Sam 15,16-23; Ž 50; Mk 2,18-22 17.00

Ut
22. 1.

Sv. Vincenta, dk. mč. 6.45
11.30

1 Sam 16,1-13; Ž 89; Mk 2,23-28 17.00

St
23. 1.

Sv. Ján Almužník, bs. 6.45
11.30

1 Sam 17,32-33.37.40-51; Ž 144; Mk 3,1-6 17.00

Št
24. 1.

Sv. Františka Saleského, bs.uč. 6.45 Kňazské rekolekcie

11.30 +začiatok adorácie

1 Sam 18,6-9;19,1-7; Ž 56; Mk 3,7-12 18.00 +záver adorácie

Pi
25. 1.

Obrátenie sv. Pavla, ap., sviat. 6.45
11.30

Sk 22,3-16 al. Sk 9,1-22; Ž 117;

Mk 16,15-18

So
26. 1.

Sv. Timoteja a Títa, bs. 6.40
2 Tim 1,1-8 al.Tít 1,1-5; Ž 26; Lk 10,1-9 18.00

Ne
27. 1. 3. 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

Vo Vojčiciach v nedeľu 27. 1. o 14.00 hod. budú vešpery.

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Ščerbej P. Urban J. Karniš I. Farkašová A. Andrej

2. M. Čierna D. Gajdošová N. Tomková J. Kucharčík M. Andraš

p. A. Zapotoková M. Ruttkayová M. Sakáčová M. Žiaranová J. Bálint

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 27. 1. 2002

Nemocnica Po – Ne o 16.15 Ústav Ut, Št, So o 11.00

23. JANUÁR – SV. JÁN ALMUŽNÍK
(6. STOR - ? 619, 620)

ARODIL SA v druhej polovici
6. storočia pravdepodobne v
biskupskom meste Amathon-

te na ostrove Cypre. Jeho otec Epi-
fanus mal významné postavenie. Po
patričnom vzdelaní sa Ján oženil
skôr z poslušnosti voči rodičom, ako
z vlastnej náklonnosti. Synovia mu
pomreli a čoskoro mu zomrela aj
žena. Zostal sám a opustený.

To ho pohlo k tomu, že sa zriekol
sveta. Svoj značný majetok rozdal
chudobným a žil ako pustovník. Chýr
o ňom sa dostal až do Alexandrie.
Kresťania pozvali Jána, aby zaujal
ich patriarchálny stolec. Ján napo-
kon súhlasil.

Po vysvätení za biskupa rozdal
kláštorom a nemocniciam 8000 du-
kátov a všetky svoje dôchodky určil
chudobným. Jeho milosrdenstvo voči
chudobným nepoznalo hranice. Po-
stavil sirotinec, domy pre chudobné
ženy a nemocnice. Pre túto vše-
strannú pomoc trpiacim blížnym si
vyslúžil titul Almužník. Jeho pri-
činením sa postavilo 70 chrámov.
Bránil pravú kresťanskú vieru proti
vtedajším bludárom monofyzitom.

Ján zaviedol v Alexandrii skromný
podnik vzájomnej pomoci, kde všetci
prispievali k dobru všetkých. Vytvoril
aj flotilu s tridsiatimi loďami na
dopravu tovaru, najmä obilia.

Alexandriu začali ohrozovať perz-
ské hordy. Priateľ Patricius Niceta
ho chcel odviesť do Konštantinopo-
la. Ján mal počas plavby videnie an-
jela, ktorý mu oznámil:”Kráľ neba ťa
volá!” Vystúpil z lode ny Cypre,
pretože chcel zomrieť tam, kde sa
narodil. V Amathonte - ako sa zdá -
zomrel 11. novembra 619 alebo 620.
Tam ho aj pochovali. Pozostatky
preniesli do Carihradu, potom do

Budína, r. 1530 do paulínskeho kláš-
tora v Marianke pri Bratislave. Teraz
sú na oltári v kaplnke chrámu sv.
Martina v Bratislave v novom vzác-
nom striebornom relikviári.    – rm –

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

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu, 13. 1., sviatosť
krstu prijali Dávid Kolář a
Simona Kučáková. Vítame ich

v našom spoločenstve. Nech sú ro-
dičom na radosť a svetu na osoh.

1. Pokračuje oktáva modlitieb za
jednotu kresťanov.

2. Vo štvrtok, 24. 1., budú kňazské
rekolekcie dekanátu s otcom
arcibiskupom.

3. V piatok, 25. 1., je slávnosť 4.
výročia posvätenia kostola vo
Vojčiciach. Program:
17.00 Krížová cesta
18.00 Slávnostná svätá omša

V tento deň návštevou kostola vo
Vojčiciach a účasťou na sv. omši
môžeme získať úplné odpustky.
Z toho dôvodu večerná sv. omša
vo farskom kostole nebude.

4. Na budúcu nedeľu bude zbierka
na podoprný fond ABÚ v KE.

5. Prípravné náuky k sv. prijímaniu
a birmovku začnú až po 1. piat-
ku vo februári.

OZNAMY

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


