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EŽIŠOVE PRIKÁZANIA nie
sú nejaké paragrafy zákona.
Pán Ježiš nám ukazuje cesty
a možnosti. Hovorí nám, čo

môžeme a čo Boh od nás očakáva.
Prostredníctvom Ježiša vieme, čo

je láska. Láska, ktorá pochádza od
Boha, nadobudla v ňom ľudskú podo-
bu. Ježiš sa nepýta, kto si jeho lás-
ku najskôr zaslu-
huje, alebo kto
mu vysloví poďa-
kovanie. Láska ne-
očakáva pre seba
nič. Oslobodzuje
toho, kto miluje,
aj toho, kto je mi-
lovaný. Či prijí-
mame Božiu lás-
ku, vidieť podľa
toho, že prijímame
do svojho života
blížneho ako brata.

Tak ťažko je milovať naozaj, teda
milovať nie pre seba, milovať nie pre
svoj úžitok. Ťažko je nikoho zo svojej
lásky nevylúčiť, milovať bez ohľadu
na osobu, milovať dokonca aj
nepriateľov, milovať všetkých bez
rozdielu, milovať tak, ako miloval

Ježiš Kristus. A Ježiš Kristus práve
takúto lásku odo mňa očakáva, lásku
nezištnú, lásku, ktorá predbieha,
lásku ochotnú vždy dávať, lásku,
ktorá myslí na všetkých.

Ježiš Kristus odporúča. „Toto je
moje prikázanie: Aby ste sa milovali
navzájom. Ako som ja miloval vás.“
Tak často to opakuje vo svojom učení

a celým svojím
životom dosved-
čuje.

Boh je láska a
nezištne miluje
všetkých. V láske
neberie ohľad na
osobu. Skutoč-
nou láskou môže
obdarovať a do
svojej priazne
prijme jedine
tých, ktorí sa
milujú navzájom.

Láska, ktorou Boh miluje svojho
Syna, sa prejavuje aj voči tým, čo
majú spoločenstvo so Synom. Slá-
venie eucharistickej hostiny je skú-
šobným kameňom nášho spoločen-
stva s Kristom a medzi sebou na-
vzájom.  – jg –

ÈAS PRE SYNA
„Ocko!“ Oco číta noviny,

a preto zabručí: „Čo je syn-
ček?“ „Musím aj ja čítať
noviny, keď budem veľký?“
„Samozrejme!“ „Prečo,
ocko?“ Ocko však nepočuje,
lebo ďalej číta. „Ocko, rád by
som vedel prečo!“ „Hm?
Prečo? Čo prečo?“ „Prečo aj ja musím
čítať noviny, keď budem veľký?“
„Božemôj, každý dospelý predsa číta
noviny. Musí byť predsa na úrovni a
kráčať s dobou!“ „A čo to značí byť na
úrovni?“ „Milý Bože,... chlapče, to je
asi toľko, ako... orientovať sa,
rozumieš?“ „Nie!“ „Nuž tak sa o tom
porozprávame inokedy! Teraz ma
konečne nechaj čítať!“ „Prečo
nemôžeš čítať, ocko, keď sa s tebou
rozprávam?“ „Pretože ma to ruší,
chlapče! Rozprávanie vždy ruší.
A vôbec, rozprávať sa má tak málo,
ako len možno, zapamätaj si to!“
„Náš učiteľ však rozpráva veľmi
mnoho, ocko!“ „Už ma to prestáva
baviť; napokon – rozpráva práve
preto, že je učiteľom. Učitelia smú
rozprávať, koľko len chcú. Ale deti
majú byť ticho, jasné?“ „Ale – ale,
keď ja v škole celú hodinu neotvorím
ústa, učiteľ mi preto dohovára.“ „Tak
už toho mám naozaj dosť! Chcem už
konečne čítať. Ak ma ešte budeš
otravovať svojimi otázkami, čoskoro
budem zrelý do blázinca!“ „A tam tiež
budeš musieť čítať noviny?“ „Nie!
Nie! Nie! Tam niet nijakých novín!“
kričí rozčúlený otec. „Ach, výborne,

ocko,“ vraví syn, „potom ťa
prídem navštíviť a budem sa
môcť s tebou zhovárať bez
toho, že by ťa to rušilo!“

ÈO
Čo hovoríme svojim deťom:

Nehýb sa, pohni sa, poma-
ly, ponáhľaj sa, nechytaj to,
daj pozor, zjedz všetko, umy
si zuby, nezašpiň sa, ale vy-
zeráš, buď ticho, povedal
som ti, hovor, ospravedlň sa,
pozdrav sa, poď sem, nemo-

taj sa mi pod nohami, choď sa hrať,
nevyrušuj, nebehaj, aby si sa nespo-
til, dávaj pozor, aby si nespadol,
povedal som ti, že spadneš, to je
tvoja chyba, nikdy nedávaš pozor, na
to si ešte malý, už si dosť veľký,
choď spať, vstávaj, hraj sa sám, zač-
ni sa učiť, nechoď na slnko, buď na
slnku, nehovor s plnými ústami...
Čo by deti radšej počuli:

Rád ťa vidím, si pekný, som šťast-
ný, že ťa mám, poď porozprávame sa
spolu, ako sa máš, si smutný, máš
strach, prečo sa ti nechce, povedz, čo
ťa trápi, verím ti, počúvam ťa, čo si o
tom myslíš, neboj sa, som spokojný,
že sa ti tak darí, spolu to prekoná-
me, ukáž, vysvetlím ti to, pomôžem
ti, počúvam ťa, povedz, ak sa mýlim,
dôveruj mi, rozhodni sa, budem ti
pomáhať, páčiš sa mi, aký si, bez
teba je tu veľmi smutno a ticho, som
s tebou rád.

Okolo nás je veľ ľudí, ktorí čakajú
na slová, ktoré chceli počuť ešte ako
deti. Keď máme trochu času, oslov-
me ich, aby sa aspoň na chvíľu mohli
vrátiť do svojho detstva.

Z múdreho notesa od Mariána
Feduša spracovala – km –

Mám možnosť po celý deň robiť
dobre. Mohlo by ma znechutiť,

keby som si myslel, že dobro
musím presadiť po celý život.

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

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Sv. Filipa Neriho, kň. 6.45
Sk 16,11-15; Ž 149; Jn 15,26-16,4a 11.30

Pán, Boh, miluje svoj ľud. 17.00

Sv. Augustína z Canterbury, bs. 6.45
Sk 16,22-34; Ž 138; Jn 16,5-11 11.30

Chráni ma tvoja pravica, Pane, Bože môj. 17.00

6.45
Sk 17,15.22-18,1; Ž 148; Jn 16,12-15 11.30 16.15 príprava 1.sv.p. - deti

Plné sú neba i zem tvojej slávy. 17.00 po sv. omši nácvik 3. skupiny

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA 6.45 prikázaný sviatok

Sk 1,1-11; Ž 47; Ef 4,1-13; Mk 16,15-20 11.30
Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. 17.00

Sk 18,9-18; Ž 47; Jn 16,20-23a 6.45

11.30

18.00
Sk 18,23-28; Ž 47; Jn 16,23b-28 6.40

Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu 

chválospev. 18.00

7.00

9.00 1. sv. prijímanie

11.00
15.00 vešpery

Sk 1,15-26; Ž 103; 1Jn 4,11-16;Jn 17,11b-19 18.00

9.00 sv. pokánia detí 3. skup. 

+ rodičia

St     
28. 5.

Št     
29. 5.

Po     
26. 5.

Ut     
27. 5.

7. veľkonočná nedeľa

So     
31. 5.

Ne     
1. 6.

Pi     
30. 5.

Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu 

chválospev.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 18.30 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.30 11.00

1.6.2003 7.00 9.00 11.00 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus B. Šimková M. Sakáčová B. Dinisová

2. čítanie K. Balintová M. Ruttkayová A. Potocká M. Švagrovská

prosby H. Magurová R. Černáková J. Karniš

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach budú v nedeľu 1. 6. o 14.00 vešpery.

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA
29. MÁJ – SV. MAGDALÉNA
ŽOFIA BARATOVÁ (1779-1865)

ARODILA SA V MESTEČKU
Joigny neďaleko Paríža počas
veľkého požiaru v noci z 12. na

13. decembra 1779. Preto vravievala,
že sa narodila „z ohňa“. V krajine
začala zúriť krvavá revolúcia. Jej
brata Ľudovíta, diakona, uväznili a
len zázrakom unikol katovmu meču.
Keď sa dostal na slobodu, pota-
jomky ho vysvätili za kňaza. Žiadal
rodičov, aby 16-ročnú Žofiu poslali
za ním do Paríža. Ľudovít sa venoval
sestre, pomáhal jej pri štúdiu Svä-
tého písma. Študovala latinčinu,
gréčtinu a aj bohoslovie. Za každú
cenu chcel z nej urobiť sväticu.

Cítila, že Boh ju volá k rehoľnému
životu. Mladí odchovanci parížskeho
seminára si založili Spolok Najsvä-
tejšieho Srdca, ktorý viedol Jozef Va-
rin. Hneď v prvých dňoch sa k nemu
pridružili aj Ľudovít Barat a jeho
sestra Magdaléna Žofia. 21. novem-
bra 1800 sa Žofia a jej spoločníci za-
svätili Najsvätejšiemu Srdcu Ježi-
šovmu, a tak sa zrodila rehoľa Naj-
svätejšieho Srdca – Sacré Coeur.
Onedlho mali svoj prvý kláštor. Mat-
kou rehoľnej rodiny sa stala Mag-
daléna Žofia. Hlavnou osobou v mla-
dej reholi bol doposiaľ páter Varin. V
januári 1806 za generálnu predsta-
venú zvolili Baratovú. Páter Varin v
zhode s ňou už dlhší čas pracoval na
rehoľných pravidlách. Cieľom rehole
bola oslava Najsvätejšieho Srdca
spolu s oslavou Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie. Pravidlá sláv-
nostne potvrdil pápež Lev XII. v r.
1826.

Rehoľa sa rýchlo šírila z Francúz-
ska do Talianska, Anglicka, Belgicka
aj USA. 25. mája 1865, v poslednej
hodine sviatku Nanebovstúpenia
Pána, odišla Magdaléna Žofia do
nebeskej vlasti.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marek Sovák a Katarína Tirpáková
Richard Gotthardt a Mária Jendžejovská

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

ohlásiť to na farskom úrade.

1. Po - Pi hodinu pred každou sv.
omšou - možnosť prijať sviatosť
pokánia.

2. Vo Vojčiciach bude stretnutie prvo-
prijímajúcich detí v stredu 28. 5.
pred sv. omšou a po sv. omši bude
nácvik na 1. sv. prijímanie.

3. Kajúca pobožnosť a sv. pokánia pre
prvoprijímajúce deti a ich rodičov
vo Vojčiciach bude v sobotu o 11.00
hod.

4. Vo Vojčiciach bude 1.sv. prijímanie
v nedeľu 1. 6. pri sv. omši o 9.00.

5. V piatok 30. 5. pred večernou sv.
omšou začína novéna k Duchu
Svätému.

6. Na budúcu nedeľu bude zbierka
na opravu fary.

7. Pondelok, utorok a streda sú
prosebné dni. Ich obsahom sú
modlitby za úrodu.

ZZZZZOOOOO     ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V sobotu 17. 5. si sviatosť
manželstva vyslúžili Marek
Tomašik a Katarína Fižiarová,
Adrián Vargaeštok a Viera Vargová.
Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.

Päťdesiat rokov bola predstave-
nou rehole. Táto svätica patrí medzi
tie duše, ktoré sa najväčšmi pričinili
o rozšírenie úcty Božského Srdca
Ježišovho. Magdalénu Žofiu vyhlásil
za svätú 24. mája 1925 Pius XI.

– rm –


