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Číslo 11 V. ročník

Nedeľa 10. marca 2002
4. nedeľa v pôstnom období

Resp.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

U

aby človek nejako
pochopil, že existuje
Boh. Ide o to, aby mu
veril, aby mu porozu-
mel, aby sa mohol
rozhodnúť žiť s ním
a urobiť ho najvyššou
istotou svojho života.
Kresťanská viera zna-
mená prijať nový po-
hľad na svet, na seba
samého a na Boha. Je
to zmena, v ktorej
človek zostáva na ze-
mi, ale to, v čom sa
doposiaľ pohyboval,

vidí novými očami.
Tam, kde je chvála Božia, tam nie

je miesto pre hriech. A kto Boha
úprimne chváli, ten v tú chvíľu
bezpochyby koná a hovorí celkom
pravdivo, pretože Boh si nič iného
nezaslúži, než vďaku, chválu a dô-
veru. Veľmi potrebujem, aby sa Kris-
tus dotkol mojich očí. Aby ma oslo-
bodil od zloby slepoty.

Potrebujem, aby ma prebudil zo
spánku.

– jg –
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OH ČLOVEKA
stvoril, aby vi-
del. Dal mu
telesné oči,

svetlo Ducha a silu
srdca. Kto nemôže vi-
dieť, je chudobný, kto
nechce vidieť, je poľu-
tovaniahodný. Naozaj
vidiaci je iba ten veria-
ci, ktorý vidí a prijíma
pravdu a skutočnosť Boha. Farizeji
tvrdia, že sú veriaci, ale zdráhajú sa
vidieť svetlo, ktoré prišlo na svet.
Nie sú schopní vidieť, lebo nie sú
pripravení padnúť na kolená.

Viera sa začína počúvaním a vedie
k videniu… Slová, ktoré človek po-
čúva, a obrazy, na ktoré sa díva, ur-
čujú jeho život ešte viac ako chlieb,
ktorý je.

Slepý v evanjeliu neodchádza od
Ježiša len ako ten, kto vidí, ale ako
ten, kto v Ježiša verí. Nejde len o to,

RED PÁR DŇAMI som sa roz-
právala s jednou známou o ak-
tuálnych udalostiach dnešných

dní, okrem iného aj o tom, komu dať
1% z dane.

„Je to osobná vec. Každý kresťan
by sa mal riadiť svojím svedomím,“
vyhlásila známa. „Súhlasím.“

O chvíľu zvrtla reč, že ani s tým
svedomím nie je všetko v poriadku,
pretože nevie pochopiť, ako môžu
kresťania denne pristupovať k Eu-
charistii, keď určite nie sú až takí
„svätí“, aby nehrešili.

Z úst našich duchovných otcov
sme už vysvetlenie tejto témy viac-
krát počuli. S dotyčnou musím súh-
lasiť, že naozaj je to vec svedomia a
iba Bohu prináleží súdiť jeho citli-
vosť.

Aby sme žili, prijímame potravu.
Aby sme mali život večný, aj naša
duša potrebuje potravu. Potrebuje
taký neobyčajný chlieb. A ako často?
Zamyslime sa nad nasledujúcimi
slovami J. Magu z Týždenníka a hľa-
dajme odpoveď.

Vezmi okrúhly chlieb
A rozlom ho obidvoma rukami.

V pokoji naň pozeraj.
Uvažuj, čím je chlieb a čo naznačuje.

Kristus sa stal chlebom,
Pokrmom a prostriedkom života.

Keď prijímaš Krista v spôsobe
chleba,

Prijímaš a dostávaš pomoc do života.
Ale aj ty sa máš stať chlebom,

Pokrmom pre iných,
Pomocou do života pre iných.

Rozmýšľaj: Čím?
Ako?

Pre koho?

Prv ako ideš na bohoslužbu,
Sústreď sa vnútorne i navonok.

Denne si pár ráz upravuješ vlasy,
Teraz si daj do poriadku svedomie.

Premysli vopred, za čo budeš
V tejto svätej omši ďakovať.

Veď Eucharistia znamená
ďakovanie.

Aj v smutných hodinách máš za čo
poďakovať.

Urči si pár prosieb na dnešnú
bohoslužbu:

Za čo osobitne a za koho budeš
prosiť.

Eucharistická slávnosť je najkrajšia
hodina dňa –

Tak ju aj prežívaj!

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

Po
11. 3.

r. Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma
vyslobodil.

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

Iz 65,17-21; Ž 30; Jn 4,43-54 17.00 + príprava birmovanci

Ut
12. 3.

r. S nami je Pán zástupov, našim útočišťom je
Pán, náš Boh.

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

Ez 47,1-9.12; Ž 46; Jn 5,1-3.5-16 17.00 + príprava birmovanci

St
13. 3.

r. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a
veľmi láskavý.

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

Iz 49,8-15; Ž 145; Jn 5,17-30 17.00 + príprava birmovanci

Št
14. 3.

r. Odpusť, Pane, vinu svojmu ľudu. 6.45
11.30 +začiatok adorácie

Ex 32,7-14; Ž 106; Jn 5,31-47 18.00 +záver adorácie

Pi
15. 3.

r. Pane, buď pri tých, čo majú srdce
skrúšené.

6.45
11.30
17.00 krížová cesta

Múd 2,1a.12-22; Ž 34; Jn 7,1-2.10.25-30 18.00

So
16. 3.

r. Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam. 6.40
Jer 11,18-20; Ž 7; Jn 7,40-53 18.00

Ne
17. 3. 5. 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 11.30 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. K. Bálintová B. Šimková P. Lörinc M. Švagrovská J. Rokyta

2. Ľ. Bajus D. Gajdošová D. Kassay B. Dinisová V. Rokyta

p. P. Urban K. Kassayová J. Oravec

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 17. 3. 2002

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

1. Stretnutie kresťanských dô-
chodcov bude 13. marca 2002
(streda) o 15. hod. v MsKS v Tre-
bišove. Pozývame aj dôchodcov
z iných klubov.

2. V piatok 15. 3. po večernej sv. omši
budú mať stretnutie žalmisti,
ktorí spievajú žalmy na Veľkú noc,
i noví záujemcovia.

3. V sobotu 16. 3. od 9.00 hod. bude
vo Vojčiciach veľkonočné spove-
danie.

4. Kvôli tomu náuka pre birmovancov
v sobotu 16. 3. nebude.

5. Veľkonočný pozdrav, ktorého
vzor je vo vitrínke pri vchode do
kostola, si môžete zakúpiť v sak-
ristii.

OZNAMY
12. MAREC – SV. JÁN OGILVIE
(1579 – 1615)

NARODIL sa v Škótsku. Rodinu
Ogilvieho tam ešte aj dnes po-
važujú za jednu z najváženej-

ších. Ján bol po matke príbuzný s ro-
dinou Stuartovcov. Otec, kalvín, mal
významné postavenie na anglickom
kráľovskom dvore. Ján bol vychová-
vaný v kalvínskej viere. Otec ho pos-
lal do Francúzska, aby tam získal pat-
ričné vzdelanie. Ako 17-ročný konver-
toval a stal sa katolíkom. Ako 20-ročný
sa stal novicom jezuitského rádu v Br-
ne. Po jeho skončení strávil 10 rokov
v rakúskej jezuitskej provincii. Keď
ho v r. 1610 vysvätili v Paríži za kňa-
za, poslali ho do Rouenu. On však od
mladosti túžil odísť ako misionár do
Škótska. Katolícki kňazi mali v tom
čase zakázaný vstup do Veľkej Britá-
nie. Ján preto cestoval pod menom
Ján Watson, ako obchodník s koňmi.
V prvých mesiacoch nemal úspech.
Všade vládol strach. No Ján tajne
slúžil sv. omše, spovedal a posilňo-
val tých málo verných katolíkov.

V Glasgowe ho istý muž zradil. Já-
na zaistili a začalo sa úradné vypo-
čúvanie. Ján odmietal vyzradiť mená
katolíkov v Glasgowe. Vypočúvali ho
24 hodín bez stravy a nápoja, vyhrá-
žali sa mu tzv. „španielskou čižmou“,
nedovolili mu spať 8 dní a nocí a mu-
čili ho rôznymi spôsobmi. Jeho sprá-
vanie však zaúčinkovalo na katolíkov
opačne, ako si mysleli úrady a súdy.
Dostali odvahu.

Anglický kráľ Jakub poslal Jánovi
dotazník, na ktorý on neodpovedal.
Pre urážku veličenstva a pre vlasti-
zradu odsúdili Jána na smrť. Dňa 10.
3. 1615 ho verejne obesili na najvyš-
šom popravisku v centre mesta, na
križovatke „Glasgow Cross“.

Sv. Ján Ogilvie je prvý jezuita, kto-
rý v Škótsku umrel za Ježiša Krista
a za rímskokatolícku vieru.    – rm –K
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MYŠLIENKA

K EĎ SA LOĎ BISKUPA zastavila
v jeden deň na odľahlom ostrove,

biskup sa rozhodol, že sa poprechá-
dza. Na pláži stretol troch rybárov.
Lámavou angličtinou mu vysvetlili, že
ich pred rokmi misionári obrátili na
kresťanskú vieru. Biskup bol dojatý,
a tak sa spýtal, či poznajú Otčenáš.
Oni povedali, že nie. Jediné, čo sa
modlia, je: „My sme traja, Ty si traja,
zmiluj sa nad nami.“ Biskup sa
rozhodol naučiť ich túto modlitbu. Na
druhý deň ráno mu ju s vypätím síl od-
recitovali. Keď sa po dlhých mesiacoch
opäť plavil pozdĺž ostrova, uvidel tri
svetlé siluety, ktoré išli po vode sme-
rom k nemu. Biskup v nich spoznal
svojich priateľov – rybárov. Prišli k ne-
mu, a smutne hovoria, že modlitbu
Otčenáš zabudli. Biskup sa cítil zahan-
bený a povedal im: „Vráťte sa do svo-
jich domov, moji dobrí ľudia, a keď sa
modlíte, hovorte: ‘My sme traja, Ty si
traja, zmiluj sa nad nami...’ V Otčenáši
i v každej inej modlitbe nejde o slová,
ale o postoj srdca.“

prevzaté z týždenníka ZRNO

Krížová cesta vo Vojčiciach bude v piatok 15. 3. o 17.30 a v nedeľu 17. 3.
o 14.00 hod.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


