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POÈÚVPOÈÚVPOÈÚVPOÈÚVPOÈÚVAJ, AJ, AJ, AJ, AJ, ÈO HOVORÍ LÁSKAÈO HOVORÍ LÁSKAÈO HOVORÍ LÁSKAÈO HOVORÍ LÁSKAÈO HOVORÍ LÁSKA

OSLANÍM JEŽIŠA KRISTA je
dávať pokoj. Už pri jeho naro-
dení anjeli spievali: „…pokoj
ľuďom dobrej vôle.“ Počas ce-

lého života prinášal pokoj a teraz, po
svojom zmŕtvychvstaní, hovorí: „Po-
koj vám!… svoj pokoj vám
dávam. Ale ja vám nedá-
vam, ako svet dáva.“

Tento pokoj plynie z jed-
noty ducha.

Tento pokoj sa živí jed-
nou láskou.

Tento pokoj sa preja-
vuje spoločenstvom sŕdc.

Tento pokoj je ovocím
zriekania sa pre druhých.

Tento pokoj vzniká vie-
rou v Božie synovstvo Je-
žiša.

Tento pokoj začína
v láske k Bohu.

Tento pokoj je dôsled-
kom plnenia Božích prí-
kazov.

Naozaj to nie je pokoj tohto sveta.
Pritom je to jediný a pravý pokoj.
Nebude vo mne pravý pokoj, kým
nepoviem: „Pán môj a Boh môj!“ Ne-

bude vo mne plnosť pokoja, kým ne-
uverím v meno Ježiša Krista.

„Blahoslavení tí, čo nevideli, a u-
verili“ (Jn 20, 29).

Niet viery, najmä niet veľkonočnej
viery, ktorá by nebola súčasne aj

radosťou a stále novým
údivom nad tým, že je to
pravda: Ježiš Kristus žije
a je tu. Kristus s pre-
pichnutými rukami a no-
hami a s prebodnutým
srdcom. Prebýva v ňom
plnosť božstva a dáva sa
tým, čo prichádzajú k ne-
mu. Prichádzať k Ježišovi
znamená veriť, že v ňom
k nám prichádza Boh.
Kto neverí, nevidí nič.
Kto miluje, chápe všetko.

Učeníci vidia Ježiša.
Spoznávajú toho, ktorý
umrel na kríži, a veria.
Radosť je znakom ich

viery. Aj Tomáš, „neveriaci“, verí. Je-
ho vyznanie a Ježišov prísľub sú ur-
čené nám, čo nevidíme Vzkriesené-
ho, a predsa v neho veríme: v sile
Ducha, ktorého nám dáva.  – jg –

POKOJ VÁM!POKOJ VÁM!POKOJ VÁM!POKOJ VÁM!POKOJ VÁM!

A TRÁVNIKU V PARKU, pod
vlahým jarným slnkom v útlej
sviežej zeleni, sa objavili silné

zúbkaté listy púpavy. Z jednej vy-
pučal nádherný sýtožltý kvet, nevin-
ný, celý pozlátený a jasný ako májový
západ slnka.

Zakrátko sa kvet premenil na lam-
pášik, na ľahkú chocholatú guľu
s chlpatým páperím, vyrastajúcim zo
semienok, ktoré si svorne sedeli na-
tlačené v strede gule.

A čo sa tie semienka napremýšľa-
li, koľko snov im rozkolísal večerný
vetrík, keď bojazlivé svrčky začínali
spievať svoju serenádu. „Kam pôj-
deme vyklíčiť?“ – „Kto vie?“ – „Vie to
iba vietor.“

V jedno ráno neviditeľné silné pr-
sty vetra zatriasli lampášikom. Se-
mienka unášané vetrom sa rozleteli
na svojich padáčikoch. „Zbohom,
zbohom!“ zdravili sa na rozlúčku.
Väčšina z nich mäkko pristála na
dobrej pôde v záhradkách a na lú-
kach. Jedno semienko, zo všetkých
najmenšie, po krátko lete uviazlo v pu-
kline vybetónovaného chodníka. Bolo
v nej trocha prachu, ktorý
sem navial vietor a zalial
dážď. Ale čo bola tá troš-
ka v porovnaní s výživ-
nou pôdou trávnička?

„Ale tá pôda je moja,“
povedalo si semienko. A
bez dlhého rozmýšľania
sa poriadne zahniezdilo a
začalo púšťať korienky.

Pred puklinou na
chodníku stála rozhega-
ná počmáraná lavička.

Často tam sedával utrápený mladík.
Z očí mu sršal nepokoj a v srdci sa
mu prevaľovali čierne mračná. Na-
miesto otvorených dlaní mal zaťaté
päste. Keď zbadal, ako sa dva zúb-
katé zelené lístky predierajú z betó-
novej pukliny, trpko sa usmial: „To
sa vám nepodarí! Ste ako ja!“ A pri-
stúpil ich.

Na druhý deň videl, že lístky sa
zdvihli a namiesto dvoch tam boli už
štyri. Od tej chvíle už nevedel od tvr-
dohlavej a odvážnej rastlinky odvrátiť
oči. O pár dní sa objavil kvet, žiarivo
žltý ako výkričník šťastia. Utrápený
mladík po dlhom čase prvýkrát pocí-
til, že roztrpčenosť a horkosť, ktorá
mu tak zvierala srdce, sa začala roz-
plývať. Zdvihol hlavu a zhlboka si vy-
dýchol. Päsťou udrel do lavičky a za-
kričal: „Podarí sa nám to! Určite!
Zvládneme to!“ Chcelo sa mu plakať i
smiať. A pohladil žltú hlavičku kvetu.

Rastliny vycítia lásku a dobrotu
ľudských bytostí. Pre malú a odvážnu
púpavienku bolo mladíkovo pohla-
denie najkrajšou vecou na svete.

(B. Ferrero: Vie to iba vietor)

Ani my sa nepýtame,
prečo nás život zavial
tam, kde sme. Aj keď

nás dusí betón ťažoby,
zapúšťajme korene a ži-

me. Sme posolstvom. Ne-
dovoľme, aby nás zavalili

problémy a starosti, pre kto-
ré by sme zabudli na radosť,

ktorú nám dáva zmŕtvychvstalý
Kristus.

– hv –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAM

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Sv. Petra Chanela, kň. mč. 6.45
Sk 4,23-31; Ž 2; Jn 3,1-8 11.30 16.30 príprava 1.sv.p. - deti

Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na Pána. 17.00 + stretnutie rodičov I. skupiny

Sv. Kataríny Sienskej 6.45
1Jn 1,5-2,2; Ž 45; Mt 25,1-13 11.30 16.30 príprava 1.sv.p. - deti

Ženích prichádza, vyjdite v ústrety Kristu 

Pánovi. 17.00 + stretnutie rodičov II. skupiny

Sv. Pia V., pp. 6.45
Sk 5,17-26; Ž 34; Jn 3,16-21 11.30 16.30 príprava 1.sv.p. - deti

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 17.00 +stretnutie rodičov III. skupiny

Sv. Jozefa, rb. 6.45
Sk 5,27-33; Ž 34; Jn 3,31-36 11.30 + začiatok adorácie

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 18.00 záver adorácie

Sv. Atanáza, bs. uč. 6.45 prvý piatok
Sk 5,34-42; Ž 27; Jn 6,1-15 11.30

Pán je moje svetlo a moja spása. 18.00
Sv. Filipa a Jakuba, ap. 6.40 fatimská sobota

1 Kor 15,1-8; Ž 19; Jn 14,6-14

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. 18.00

7.30

9.00

10.30
15.00 pobožnosť

Sk 3,13-15.17-19; Ž 4; 1Jn 2,1-5a;Lk 24,35-48 18.00

3. veľkonočná nedeľa

So     
3. 5.

Ne     
4. 5.

Pi     
2. 5.

St     
30. 4.

Št     
1. 5.

Po     
28. 4.

Ut     
29. 4.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

4.5.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus D. Gajdošová N. Tomková B. Dinisová

2. čítanie J. Galgan B. Šimková P. Lörinc M. Švagrovská

prosby K. Balintová P. Urban M. Sakáčová

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach budú v nedeľu 4. 5. o 14.00 pobožnosť.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA

28. APRÍL – SV. ĽUDOVÍT MÁRIA
GRIGNON Z MONT-
FORTU (1673-1716)

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Martin Ižo a Ľubomíra Mazurkovičová
Marek Tomašík a Katarína Fižiarová
Adrian Vargaeštok a Viera Vargová

Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

Narodil sa 31. januára v
Montfort-sur-Meur v bis-
kupstve Rennes v rodine

s 11 deťmi. Rodina mala málo peňa-
zí. Ľudovít sa dostal pomocou dobro-
dincov na univerzitu do Paríža, kde
vstúpil do seminára sv. Sulpícia. Pre
neobyčajnú zbožnosť znášal zneváže-
nie a posmech. Po mnohých ťažkos-
tiach ho 5. júna 1700 vysvätili za
kňaza. S kňazstvom jeho súženia eš-
te vzrástli. Pridal sa k malému zdru-
ženiu kňazov-misionárov v biskup-
stve Nantes a s veľkým úspechom
začal kázať  v meste a okolí. To vzbu-
dilo závisť kolegov, takže mu zakázali
kázať a musel opustiť aj biskupstvo.

Prijal miesto duchovného správcu
v nemocnici v Poitiers. Chorým sa
venoval ako ošetrovateľ. Tu položil
základy svojej kongregácie čiže zdru-
ženia Dcér múdrosti. Bol nútený ne-
mocnicu opustiť. Odišiel do Paríža,
kde tiež opatroval chorých. Po roku
sa vrátil do Poitiers, ale opäť musel
odísť. Peši odišiel do Ríma, kde ho
v júni 1706 prijal pápež Klement XI.
a vymenoval ho za apoštolského mi-
sionára.

Peši sa vrátil do vlasti a navštevo-
val biskupstvá a farnosti s veľkým
úspechom. Dostal sa opäť pre svoju
horlivosť do ťažkostí. V pôste v r.
1711 sa utiahol do biskupstiev Lucon
a La Rochelle, kde mu boli biskupi
naklonení. Svojimi kázňami oživoval
vieru vidieckeho obyvateľstva. Všade
zriaďoval krížové cesty, skladal nábo-
ženské piesne. Prispel k mariánskej
úcte najmä modlitbou ruženca. Po-
čas misií pocítil a zažil hmatateľnú
prítomnosť nebeskej Matky. Viac ako
12 ráz mu zakázali vykonávať jeho
prácu, ale ani raz neprejavil známky

neposlušnosti. Vykonal asi 200 mi-
sií.

Na jar 1715 chcel uskutočniť svoj
plán: založiť kongregáciu, združenie
misionárov. V Paríži založil s dvoma
kňazmi Spoločnosť Panny Márie.

Vysilený prácou, utrpeniami, pre-
nasledovaním i umŕtvovaním umrel
28. apríla 1716 na zápal pobrušnice.
Za svätého ho vyhlásil pápež Pius
XII. v r. 1947. Napísal i niekoľko
kníh. Najznámejšie sú: Úvahy o pra-
vej úcte k Panne Márii a Láska večnej
Pravdy.         – rm –

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.30  – Ústav Ut, Št, So o 11.00

Počnúc prvou nedeľou v máji
budeme v celej arcidiecéze použí-
vať takýto text Vyznania viery:

APOŠTOLSKÉ VYZNANIE VIERY:
…vstúpil na nebesia… nahradíme

…vystúpil na nebesia…

…v svätú Cirkev všeobecnú…
nahradíme textom
…v svätú Cirkev katolícku…

NICEJSKO-CARIHRADSKÉ

VYZNANIE VIERY:
…A vstúpil do neba… nahradíme

…A vystúpil do neba…

…svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev
nahradíme textom
…svätú, katolícku a apoštolskú

Cirkev…


