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Číslo 10 V. ročník

Nedeľa 3. marca 2002
3. nedeľa v pôstnom období

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

U

(ako dáva aj živý chlieb) každému,
kto prichádza, aby pil: každému, kto
verí. „Živá“ voda znamená čerstvú,
pramenitú, nevyčerpateľnú vodu.
Proroci a žalmy nám hovoria, že
Božie slovo je prameňom života: kto
ho prijíma a žije podľa neho, je
v spoločenstve s Bohom. „Ja som
to,“ hovorí Ježiš dnes aj mne. Je
niekto, kto ustavične ponúka plnosť
lásky.

Treba opustiť svoju ulitu, treba
odmietnuť more plytkých radostí,
treba zanechať nádoby prázdnych
túžob, treba k nemu prísť a piť. On,
Ježiš Kristus, prameň živej vody,
sedí unavený hľadaním na brehu
studne života… On, Ježiš Kristus,
živá voda, prúdiaca do večného ži-
vota, čaká, aby všetkých, ktorí prídu,
mohol naplniť dobrami.

Som vysmädnutý, všetko vo mne
túži po plnosti…

Keby som len chcel, on by mi dal
tej živej vody.

Keby som len chcel, on by sa stal
mojou plnosťou.

Keby som len chcel…
– jg –

XISTUJE TELESNÝ HLAD
a smäd. Keď niet chleba
a niet čo piť, človek umiera.
Existuje aj večný smäd po

živote, po láske.
Sám Boh je prameňom živej vody.

Čistota, svätosť, život: toto všetko
dáva Boh svojmu ľudu, ktorý sa zrodí
z vody a Ducha. Ježiš dáva živú vodu

»Mojím pokrmom
je plniť vôľu toho,
ktorý ma poslal...«

(Jn 4, 34)

REŽÍVAME PÔSTNE OBDOBIE,
a práve teraz si viac ako ino-
kedy uvedomujeme svoju nedo-

konalosť, svoje nedostatky, slabosti.
Pokora je kresťanská čnosť, kto-

rou veriaci uznáva svoju nehodnosť
a hriešnosť pred Bohom a ľuďmi
podľa slov Kristových: „Kto sa ponižu-
je, bude povýšený, a kto sa povyšuje
bude ponížený“ (Mt 23, 12).

Dôležitosť tejto čnosti pramení zo
skutočnosti, že predstavuje súčasť
Božieho charakteru. V žalme 113 je
Pán prezentovaný ako vyvýšený a veľ-
ký, ktorý sa napriek tomu znižuje,
aby videl veci, ktoré sú stvorené.
„Vyvýšený je Pán nad všetky národy
a jeho sláva nad nebesia. Kto je ako
Pán, náš Boh, čo tróni na nebesiach,
a predsa dbá o všetko nepatrné na nebi
i na zemi? Z prachu dvíha chudobného
a zo smetiska povyšuje bedára a dáva
mu sedieť vedľa kniežat, vedľa kniežat
svojho ľudu“ (Ž 113).

Pokora je vlastnosť, ktorá je na
viacerých miestach Písma vyzdviho-
vaná a chválená. Zvlášť Písmo chváli
pokorného Mojžiša, ktorý bol „veľmi
tichý muž, (tichší) ako všetci ostatní
ľudia na svete“ (Nm 12, 3).

Pokora, so svojou ochotou slúžiť
druhým a so svojim zmyslom pre
právo a pravdu, je podstatným život-
ným postojom, ktorý vyžaduje Starý
i Nový zákon: nemá nič spoločné so
slabošským, otrockým hrbením chrb-
ta, ale vyplýva z podstaty človeka, že
je tvor, t. j. bytosť úplne závislá na
Bohu, pritom však zapadajúca do
ľudskej spoločnosti.

»Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo
mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom;
a nájdete odpočinok pre svoju dušu.«

Mt 11, 29

POKORA

Pokora zdobí človeka, ale aj celé
národy. Izraelský národ zodpovedá
Bohu za svoje vyvolenie a vedenie
pokorou a vďačnosťou, čo sa preja-
vuje verejným uznaním a adoráciou
(úklonmi, kľakaním, padaním na
tvár), ochotným prijatím Božích pri-
kázaní a úradov, a to i vtedy, keď
Boh hovorí a jedná prostredníctvom
prorokov, či kráľov, teda ľudí. Opač-
ným postojom je pýcha, ktorá nepo-
hŕda len druhým človekom, ale do-
konca i Bohom, a prakticky jedná
akoby Boha nebolo. Pyšnému sa pro-
tiví Boh, zatiaľ čo pokornému vychá-
dza v ústrety, vypočuje ho, odpúšťa
mu, ba vyvyšuje ho.

Príkladom pravej pokory, preja-
vujúcej sa poslušnosťou k Otcovi a
idúcej až k obetovaniu vlastného ži-
vota, je Ježiš Kristus. Len ten kto je
malý ako dieťa (Mt 18, 14) môže vs-
túpiť do Božieho kráľovstva. Ak je
každý človek hriešnikom, potom by
mal byť pokorný pred Bohom. Pokora
je poctivosť pred sebou samým.
Všetko čo máme je dar Boží. Sv.
Pavol, apoštol, hovorí: „Ale z milosti
Božej som tým čím som, a jeho milosť
nebola vo mne márna“ (1 Kor 15, 10).
Každý by mal vedieť, že má pre svoje
spoločenstvo nejaký dar (charizmu),
ktorým by „podľa stupňa viery“ mal
slúžiť. Apoštol Pavol nás nabáda:
„Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýš-
ľajte vysoko.“

Musíme si uvedomiť, že pokora je
vykupujúci postoj a čin pred tvárou
pustošivej pýchy. Práve v tomto ob-
dobí prípravy na slávenie vykupiteľ-
ského činu Ježiša Krista máme prí-
ležitosť nahliadnuť do hĺbky nášho
srdca a prejaviť pokoru voči Bohu,
predovšetkým úprimným a kajúcnym
vyznaním svojich hriechov. – bl –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
4. 3.

Sv. Kazimíra 6.45

2 Kr 5,1-15a; Ž 42; Lk 4,24-30
11.30
17.00

Ut
5. 3.

6.45

Dan 3,25.34-43; Ž 25; Mt 18,21-35
11.30
17.00

St
6. 3.

6.45

Dt 4,1.5-9; Ž 147; Mt 5,17-19
11.30
17.00

Št
7. 3.

Sv. Perpetuy a Felicity 6.45

Jer 7,23-28; Ž 95; Lk 11,11-23
11.30
18.00

Pi
8. 3.

Sv. Jána z Boha, rh. 6.45
11.30

Oz 14,2-10; Ž 81; Mk 12,28b-34
17.30 krížová cesta

18.00

So
9. 3.

Sv. Františky Rímskej, rh 6.40
Oz 6,1-6; Ž 51; Lk 18,9-14 18.00

Ne
10. 3. 4. nedeľa v pôstnom období

7.30
9.00

10.30
15.00 krížová cesta

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

Krížová cesta vo Vojčiciach bude v piatok 8. 3. o 17.30 a v nedeľu 10. 3. o
14.00 hod.

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Ščerbej T. Ruttkayová J. Karniš I. Farkašová H. Andrejová

2. M. Čierna M. Ruttkayová N. Tomková J. Kucharčík J.Juhaščíková

p. A. Zapotoková H. Magurová A. Potocká M. Žiaranová M. Jenčíková

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 10. 3. 2002

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

1. Všetkým, ktorí sa zúčastnili Biblickej
olympiády, nezáležiac na tom, ako
obstáli, za prípravu a výkon vyslo-
vujeme vďaku. Nech im to pomôže
prehĺbiť vzťah k Svätému písmu.

2. V dňoch 8. – 10. 3. 2002 sa v Re-
metských Hámroch uskutoční du-
chovná obnova mladých trebišov-
skej farnosti. Bližšie informácie
nájdete na plagáte.

3. V zmysle zá-
kona 366/99
môže každá
fyzická osoba
odovzdať 1% zo svojej celoročnej da-
ne, ktorá sa odvádza štátu, inej záko-
nom určenej inštitúcii. Našim veria-
cim ponúkame možnosť toto 1% dane
odviesť charitnému domu vo Vojči-
ciach. Adresa:
Občianske združenie
Teresa Benedicta
Milhostov 20, 075 01 Trebišov
IČO: 31313680
č. účtu: 20186834/6500

OZNAMY
5. MAREC – SV. JÁN JOZEF
Z KRÍŽA (1654 – 1734)

ARODIL SA 15. 8. na ostrovčeku
Ischia, pri vstupe do neapolské-

ho zálivu. Pri krste dostal meno
Karol Kajetán. Od malička mal rád
ticho a modlitbu. Osobitnú úctu pre-
chovával k preblahoslavenej Panne
Márii. Zo súcitu a z lásky k Spasi-
teľovi sa bičoval do krvi. Vedel sa
ovládať. Už ako 15-ročný sa chcel
celkom zasvätiť Bohu prísnym živo-
tom. Vybral si veľmi prísnu rehoľu
bosých františkánov. Vstúpil do novo-
otvoreného kláštora sv. Lucie v Nea-
pole. V júni r. 1670 začal svoj no-
viciát a zmenil si meno na „Ján Jozef
z Kríža“. Ako 20-ročného ho predsta-
vení poslali viesť stavbu kláštora do
Piedemonte d’Alife, na úpätí Apenín.
Úlohu úspešne zvládol. Z veľkej po-
níženosti sa vzpieral stať sa kňazom,
ale z poslušnosti sa dal vysvätiť
18. 9. 1677. Ako 24-ročného vybrali
ho za majstra novicov. Onedlho ho
vymenovali za kvardiána kláštora.
V r. 1703 bol vymenovaný za provin-
ciála. Po uplynutí stanoveného času
služby provinciála sa chcel vrátiť do
kláštora sv. Lucie. Kardinál arcibis-
kup Francesco Pignatelli ho však po-
veril správou 70 neapolských klášto-
rov a útulkov. Podobnú úlohu mal i
v biskupstve Aversa.

Hovorieval polohlasno, chodil ho-
lohlavý. Pod drsným, ťažkým odevom
nosieval ľanovú košeľu a rozličné
reťaze. 24 rokov sa živil iba chlebom
a ovocím. Často mával extázu. Dobrý
Boh mu dal dar bilokácie. Bol naraz
prítomný na dvoch miestach. Mal i
prorocký dar. Ako spovedníkovi sa mu
zverili mnohí vynikajúci cirkevní či-
nitelia. Mal aj dar zázrakov.

Zavrel oči a prestal dýchať 5. 3.
1734. Mal takmer 80 rokov. Do zoz-
namu svätých ho zapísal pápež Gre-
gor XVI. 26. 5. 1839.         – rm –K
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MYŠLIENKA
To, na čo v súvislosti s Ježišovým životom
asi najviac zabúdame, je skutočnosť, že
nám prišiel darovať slobodu do životov, tak
často pošnurovaných zákonmi, prikázania-
mi, strachmi. Hneď na úvod svojho vys-
túpenia ho evanjelista nachádza v priamom
konflikte (ktorý, zdá sa, Ježiš sám vypro-
vokoval). Ide o pochopenie sabatu, po na-
šom soboty (či dnes skôr nedele). Dnes
nám táto kauza už vôbec nepripadá nejako
zložitá, ale v hlavách Židov to nie je také
jednoduché. Boh nám ponúka sobotu či
nedeľu ako dar. Tým, že nad ním mávneme
rukou, Bohu vonkoncom neuškodíme. On
nepotrebuje naše sabaty ani nedele. To my
potrebujeme opustiť hypermarkety, betó-
novanie na stavbe či čokoľvek iné. Potre-
bujeme zosynchronizovať telo s dušou. Ani
nedeľa ako modla, ani mávnutie rukou nad
ňou nie je výsledkom našej slobody. Ani
fanatické lipnutie na zachovaní zákona,
ani prílišné lipnutie na ničím a nikým
nerušenej slobode nie je pravou slobodou.

prevzaté z týždenníka ZRNO

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


