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VET, V KTOROM ŽIJEME, je
prepchatý slovami ako nikdy
predtým. Slová a slovíčka za-

plavujú spotrebiteľa vo všetkých
možných formách. Ako treba utvoriť
slovo o Božom kráľovstve, ak má mať
v tomto svete šancu? Musí byť cel-
kom jednoducho pravdivé.

Ježiš znásobuje svoju činnosť tak,
že vysiela učeníkov. „Dvanásti“, to
je označenie pre užšiu skupinu uče-
níkov, apoštolov. Ježiš si ich vyvolil,
aby ich vyslal. Majú niesť ďalej Ježi-
šovo posolstvo a pobádať ľudí, aby
sa obrátili.

Misionárska činnosť Cirkvi sa
chápe ako pokračovanie toho, čo Je-
žiš zveril apoštolom. Misionári kážu
– ako Ježiš – svojím slovom i pomá-
hajúcim činom.

Je veľmi potrebné uvedomiť si
svoje povolanie. To povolanie, ktoré
v sebe tuším a ktoré mi Cirkev usta-
vične pripomína. V Kristovi som po-
volaný zjednotiť sa s Bohom. Boh si
ma vyvolil, aby som bol na chválu
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a slávu jeho
milosti, vyvo-
lil si ma v Je-
žišovi Kris-
tovi, skrze
ktorého mám
o d p u s t e n é
hriechy a do-
stávam bohatstvo milosti. Také veľké
je povolanie človeka. Lenže človek si
to často neuvedomuje a nie je zried-
kavosťou, že sa protiví svojmu povo-
laniu.

Prichádza Kristus, aby všetko ob-
novil a obnoveného človeka priviedol
k Otcovi, lenže ľudia ho neprijímajú.
S tým istým poslaním posiela Kris-
tus apoštolov, uvedomujúc si, že nie
všetci ich prijmú. Nedá sa však ani
touto skutočnosťou odradiť.

Aj napriek svojej slabosti môžem
dúfať, že sa stanem adoptívnym Bo-
žím dieťaťom, že sa stanem svätým
v láske pred jeho tvárou, lebo Boh aj
mňa obnovuje svojou milosťou v Kris-
tovi Ježišovi.  – jg –

ČAKÁVANÉ VEĽKÝMI AJ malý-
mi žiakmi. Je čas oddýchnuť
si, urobiť pomyselnú čiaru za

jedným obdobím. Nech už bolo aké-
koľvek, pre niektorých úspešné a vy-
darené, pre iných možno trochu ne-
príjemné, plné napätia, ba aj stra-
chu.

Veď škola, to je veľká práca, a nie
všetci sú, aj boli pre ňu rovnako dis-
ponovaní.

Nemožno očakávať zázraky, ak deti
nemali doma pokoj a pochopenie pre-
dovšetkým od svojich rodičov, ak ich
stresovalo aj neustále porovnávanie
s tými lepšími, ktorí hravo zvládali
všetko a do bodky, zatiaľ čo ony „po-
kazili“ všetko, čo sa len dalo.

Na konci školského roka sa deti
lúčili so školou. Je to veľká paráda.
Na školskom dvore sa okrem žiakov
a učiteľov schádzajú aj niekoľkí rodi-
čia. Zvyknú mať so sebou aj menšie
deti, ktoré zatiaľ toto všetko iba po-
zorujú. Sledujú svojich starších sú-
rodencov, s ktorými by si možno rady
vymenili miesto. Zatiaľ ich pevne drží
otcova či mamina ruka, aby sa v tej
veľkej kope detí nestratili.

Trochu bokom stojí otec a na ru-
kách drží malého chlapca. Obidvaja
sledujú „ich Michala“, ktorý si práve
od pani učiteľky preberá odmenu za
výborný prospech a správanie.
Mladší brat ho so záujmom po-
zoruje a pridáva sa k potlesku
žiakov, ktorí takto odmeňujú
každého vyznamenaného spolu-
žiaka.

– Ocko, čo znamená výborný?
– pýta sa malý zvedavec. Otec
neodpovedá, no snaží sa aspoň
jednou rukou zamávať druhému

synovi, a tak mu dať najavo svoju
radosť.

– Aj ja som výborný? – nedá sa
chlapček a uchopí otcovu tvár do svo-
jich malých rúk, lebo si všimol, že
mu nevenuje nijakú pozornosť.

– Ocko, a ty si výborný? – Otázka
znela už trochu ináč, no odpoveď bo-
la veľavravná. Otec si viac pritisol
syna k sebe a pobozkal ho.

Slávnosť na školskom dvore sa
skončila, žiaci dostali svoje vysved-
čenia, škola na dva mesiace stíchla.

Začali sa prázdniny pre výborných
aj menej úspešných žiakov. Rodičia
si vyberajú dovolenku, aby ju mohli
prežiť so svojimi deťmi. Aj oni mali
svoje úspešné aj menej vydarené pra-
covné dni.

Vysvedčenia sa dávajú len v škole
deťom. A tak je to dobre. Možno sa
raz zmení forma hodnotenia, ale to
ukáže až budúcnosť.

Viacerí rodičia pri pohľade na vys-
vedčenie svojich detí si uvedomujú
aj svoj podiel na jeho „obsahu“. Koľ-
kí si môžu povedať: „Boli sme tento
školský rok výborní.“ Aj keď sa to pri
najväčšom úsilí nie vždy dá dosiah-
nuť a uskutočniť. Stvoriteľ nám na-
delil toľko talentov, aby sme ich svo-
jou snahou mohli docieliť. Deti to
môžu dokázať iba s Božou pomocou a
túto potrebujú aj vo chvíľach svojich
prázdnin.         – km –
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Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00  – Ústav Ut, Št, So, Ne o 11.00

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Sv. Kamila de Lellis, kň. 6.45
Ex 1,8-14.22; Ž 124; Mt 10,34-11,1 11.30

Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril 

nebo i zem.
17.00

Sv. Bonaventúru, bs. uč. 6.45
Ex 2,1-15a; Ž 69; Mt 11,20-24 11.30

Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne. 17.00

Panny Márie Karmelskej 6.45
Ex 3,1-6.9-12; Ž 103; Mt 11,25-27 11.30

Milostivý a milosrdný je Pán. 17.00
Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, ps. 6.45

Ex 3,13-20; Ž 105; Mt 11,28-30 11.30 + začiatok adorácie

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 18.00 záver adorácie

Ex 11,10-12,14; Ž 116; Mt 12,1-8 6.45

11.30

18.00
Ex 12,37-42; Ž 136; Mt 12,14-21 6.40

Lebo jeho milosrdenstvo je večné. 18.00

7.00

9.00

10.30
15.00 vešpery

Jer 23,1-6; Ž 23; Ef 2,13-18;Mk 6,30-34 18.00

St     
16. 7.

Št     
17. 7.

Po     
14. 7.

Ut     
15. 7.

16. nedeľa v období cez rok

So     
19. 7.

Ne     
20. 7.

Pi     
18. 7.

Vezmem kalich spásy a budem vzývať 

meno Pánovo.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 9.00

Z.Hradište 10.30

20.7.2003 7.00 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Ščerbej R. Černáková K. Kassayová M. Žiaranová

2. čítanie M. Čierna D. Gajdošová M. Sakáčová J. Kucharčík

prosby A. Zapotoková M. Ruttkayová D. Kassay

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach budú v nedeľu 20. 7. o 14.00 vešpery.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Rastislav Chromý a Petra Bačová
Bohdan Čeľovský a Denisa Gibová

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

ohlásiť to na farskom úrade.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 5. 7. si sviatosť
manželstva vyslúžili Richard
Kenneth Gaul a Diana Šrobá-
rová. Na spoločnej ceste životom im
prajeme veľa Božieho požehnania.

SVÄTCI TÝZ¡ DÒA
17. JÚL – SV. ANDREJ SVORAD A
SV. BENEDIKT

ANDREJ SVORAD (980 - 1034?)

SVORAD BOL RODOM Poliak, na-
rodil sa v mestečku Opatowice. V

r. 1022 vznikli v Poľsku nepokoje, a
preto prišiel na Slovensko. Zastavil
sa v Nitre, v kláštore sv. Hypolita na
Zobore, kde sa stal mníchom podľa
pravidiel sv. Benedikta. Pri zložení
slávnostných sľubov rádu prijal me-
no Andrej. Neskôr sa utiahol do sa-
moty na vrchu Zobor kde viedol pus-
tovnícky život podľa hesla: Modli sa a
pracuj! Tam sa k nemu pridružil rehoľ-
ný brat Benedikt. Aby ich nikto ne-
rušil, odišli na Skalku pri Trenčíne.
Andrej vždy zachovával pôst, aby sa
takto posilňoval v duchovnom živote.
Neustával v robote okrem toho času,
ktorý si určil na modlitbu. Jeho od-
počinok možno nazvať skôr trýzne-
ním ako občerstvením. Keď cítil blí-
žiaci sa jeho koniec, odišiel späť do
kláštora na vrchu Zobor. Andrej zom-
rel asi v r. 1034. Jeho telesné pozos-
tatky spolu s pozostatkami sv. Bene-
dikta sú uložené v nitrianskej ka-
tedrále.
SV. BENEDIKT

VIEME O ŇOM MÁLO. Benedikt je
jeho rehoľné meno, pôvodné me-

no ani jeho pôvod nepoznáme. Vstú-
pil do zoborského kláštora a sprevá-
dzal Andreja Svorada na vrch Zobor i
na Skalku a prežil s ním v bohumilej
samote mnoho krásnych dní. Po smrti
Andreja sa rozhodol bývať na tom is-
tom mieste. Tri roky viedol prísny ži-
vot podľa príkladu svojho učiteľa.
Raz k nemu prišli zbojníci v nádeji,
že uňho nájdu mnoho peňazí. Od-
vliekli ho na skalu nad Váh, zviazali
a hodili do vody. Po dlhom čase našli
ľudia jeho telo neporušené. Pochova-
li ho do toho istého hrobu, kde ležal
sv. Andrej.

ZOBORSKÁ LISTINA z r. 1111 ich
spomína ako domácich čiže nitrian-

skych svätcov. Za svätých ich vyhlásil
pápež Gregor VII. v r. 1083 a boli vy-
hlásení aj za patrónov Uhorska. Sv.
Andrej Svorad sa vyobrazuje v pustov-
níckom rúchu, ako sa modlí so zopä-
tými rukami v prázdnom dube; pri
ňom stojí anjel. Sv. Benedikt sa vyob-
razuje v pustovníckom rúchu pred jas-
kyňou, ako so zloženými rukami odrieka
ruženec; neďaleko vidieť blížiacich sa
vrahov a poletujúceho orla.     – rm –

1. Po – Pi polhodinu pred každou
sv. omšou – možnosť prijať
sviatosť pokánia.

2. Záujemcovia o púť do Gaboltova
(19. – 20. júla) nech sa nahlásia
v sakristii.

3. Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčast-
niť sv. omše so Svätým otcom
v Rožňave, nech sa prihlásia v sa-
kristii u p. kostolníčky.

4. Mladí z farnosti pozývajú všetky
deti od 7 do 15 rokov na detský
tábor Škriatok 2003, ktorý sa us-
kutoční od 4. do 9. augusta v kláš-
tore Minoritov v Brehove. Bližšie
informácie sú v prihláškach na sto-
líku v zadnej časti kostola.

5. Na budúcu nedeľu bude zbierka
na opravu fary.


