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O SA STALO, USTAVIČNE
a všade sa stáva odznova. Je-
žiš je naším súčasníkom. Trvá

nám to dlho, predlho, kým ho spoz-
náme a pochopíme jeho cestu.

Musíme nájsť svoju úlohu, musí-
me sa rozhodnúť. Kým sme len di-
vákmi a poslucháčmi (ako pri televí-
zii), Ježišovu cestu
nechápeme. Ježiš ča-
ká, že sa vydáme na
cestu s ním, že bu-
deme spolu niesť bre-
meno a spolu trpieť.
Potom nám odhalí
svoje tajomstvo. Ježiš
je jeden z nás, jeden
vedľa nás, stojí v rade
s mnohými. Prijal ľud-
ské bytie, prijal nás
takých, akí sme. Pach-
tenie po moci a hašte-
rivosť rozbíjajú spolo-
čenstvo a zatemňujú
Kristov obraz. On pri-
šiel, aby slúžil, a stojí na strane ma-
lých, slabých a utláčaných.

Koľko zmätkov je medzi ľuďmi,
koľko nezhôd, hnevov a nespravodli-
vosti, koľko chcených alebo aj ne-
chcených intríg. Je možné, že to

všetko nie je v plnosti vedomé, ale
to nič nemení na zlobe tých skutkov.
Najviac od svojho okolia trpia tí, čo
chcú byť dobrí, čo sa usilujú neoho-
várať, nekritizovať, čo nechcú mať
účasť na kadejakej špine… Žeby bol
človek až taký zlý?!

Určite nie, ale je v ňom dosť ne-
rozvážnosti a do tohto
nepríjemného stavu ho
priviedlo to, že podlie-
ha svojim žiadostivos-
tiam, že závidí dobro,
ktoré vidí u iných.
Často je to aj uvedo-
movanie si vlastnej
zloby, ktoré má za ná-
sledok snahu urobiť
zlými aj iných, a úsilie
dostať sa vyššie za
každú cenu… Tak
robia nešťastnými se-
ba samých, tak robia
nešťastným aj svoje
okolie.

Pokoj pre tých, ktorí šíria pokoj.
To je múdrosť, ktorej by som sa mal
učiť.

Vo svete je dosť vojen a nešťas-
tia, nesmiem ten nepokoj rozmnožo-
vať ja sám.  – jg –

NÁJDIME SINÁJDIME SINÁJDIME SINÁJDIME SINÁJDIME SI
C E S T UC E S T UC E S T UC E S T UC E S T U

LOVÁ UVITÉ DO MELÓDIE,
ktorú s nadšením spievajú mladí
a pritom si tlieskajú do rytmu,
sa rozliehajú široko-ďaleko po

petržalskom okolí. Patria Svätému ot-
covi. Masa ľudí sa pridáva k potlesku a
my doma pred televíznymi obrazovkami
tiež. Kiež by nás Svätý otec videl, ako
sme mu držali palce, sledovali každý
jeho záchvev na tvári, každé zdvihnutie
trasúcej sa láskavej ruky. Tí, ktorí sa
dostali až do úplnej jeho blízkosti,
mohli sa ho dotknúť, pozrieť do láska-
vých očí, ktoré sa viackrát rozžiarili
a pohládzali davy pútnikov
v Rožňave, Bystrici či v Petr-
žalke.

„Máme Ťa radi!“ „Ži nám
dlho!“ „Milujeme Ťa, Svätý
otec!“ Nápisy na transpa-
rentoch písané od srdca,
s láskou, tak, ako to kto cíti
a prežíva.

Kamera zaberá kľačiaceho
staršieho muža pohrúže-
ného do rozjímania. Vedľa
neho na vozíčku sedí te-
lesne postihnuté dieťa.
Tento dojímavý záber kame-
ry vystrieda detailný pohľad
do tváre Svätého otca. S akou pokorou
znáša aj on svoj ťažký kríž. Málokoho to
neosloví. V hĺbke svojho srdca sa mu-
síme zrazu cítiť zahanbení, ako doká-
žeme lamentovať nad zbytočnosťami,
ako sa vieme zaoberať malichernosťami.
Kiež by sme mali tú silu aj my prijať
svoj kríž tak ako náš Svätý otec.

Pri pohľade na neho sa nám chce byť
lepšími, zmieriť sa aj s tými, čo nám
ubližujú, robiť všetko dobre. Kiež by sme
naše skutky mohli obetovať za to, aby
nás „Otecko“, ako sme ho v dôver-
nejších okamihoch nazývali, mal ešte
dosť telesných aj duševných síl pri-

hovárať sa za nás, za svoje deti u ne-
beského Otca. Tak veľmi to potrebujeme
pre náš každodenný život, ktorý si zne-
príjemňujeme aj kvôli tomu, že podlie-
hame svojim ľudským slabostiam.

„Nie som veriaci človek,“ hovorí mla-
dá žena redaktorovi, ktorý oslovuje prí-
tomných bezprostredne po sv. omši
v Rožňave. „Možno je to na škodu veci,
že ma moji rodičia k tomu neviedli, no
až v »našom pápežovi« vidím, čo je to
viera.“ Ďalej pokračuje: „V mojom okolí,
kde žijem a pracujem, ma kresťania prí-
liš svojou vierou neoslovujú. Keď sa po-

zerám na Svätého otca, na-
berám akúsi nevysloviteľnú
energiu. Je to veľká osob-
nosť, ktorá dokáže osloviť
každého.“

S pokorou a úprimnosťou
sa vyznávajú veriaci zo svo-
jich pocitov pri stretnutí so
Svätým otcom. Naozaj nám
priniesol „Božiu energiu“.
Rozdáva ju už svojou prí-
tomnosťou. Stačí sa na
neho pozerať, počúvať ho,
všímať si každé naznačené
gesto. Nezáleží mu na tom,
akej sme národnosti či ra-

sy. Svätý otec nás všetkých zjednocuje,
oslovuje aj toho celkom posledného vo
veľkom dave zhromaždených, ba aj nás,
ktorí sme s ním boli spojení cez tele-
víznu obrazovku.

Blahorečenie biskupa Mons. Vasiľa
Hopka a milosrdnej sestry Zdenky
Schelingovej je pre nás veľkou výzvou,
aby sme ich nasledovali vo viere, ich
nesmierna obeta nech je nám posilou
v našom každodennom živote.

Ďakujeme Pánu Bohu za Svätého
otca. Jeho povzbudivé slová a odkazy,
ktoré nám zanechal, si zapíšeme hlbo-
ko do našich sŕdc.        – km –

AKO BY TO BOLO, KEBY VAKO BY TO BOLO, KEBY VAKO BY TO BOLO, KEBY VAKO BY TO BOLO, KEBY VAKO BY TO BOLO, KEBY VÁS NEBOLO…ÁS NEBOLO…ÁS NEBOLO…ÁS NEBOLO…ÁS NEBOLO…



Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi, So 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
Ezd 1,1-6; Ž 126; Lk 8,16-18 6.45

11.30

18.00

Sv. Pia z Pietralčiny, rh. 6.45
Ezd 6,7-8.12b.14-20; Ž 122; Lk 8,19-21 9.00 kňazské rekolekcie

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 18.00

6.45
Ezd 9,5-9; (Ž) Tob 13,2-6; Lk 9,1-6 11.30

Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky. 18.00
Ag 1,1-8; Ž 149; Lk 9,7-9 6.45

11.30 + začiatok adorácie

18.00 + záver adorácie

Sv. Kozmu a Damiána, mč. 6.45
Ag 1,15b-2,9; Ž 43; Lk 9,18-22 11.30

Dúfam v Pána, môjho Boha, v spásu mojej 

tváre.
18.00

Sv. Vincenta de Paul, kň. 6.40
Zach 2,5-15d; (Ž) Jer 31,10-13; Lk 9,44b-45

Pán nás bude chrániť ako pastier svoje stádo. 18.00

7.30

9.00

10.30
15.00 vešpery

Nm 11,25-29; Ž 19; Jak 5,1-6;Mk 9,38-43.47-48 18.00

Po     
22. 9.

Ut     
23. 9.

So     
27. 9.

26. nedeľa v období cez rok

Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho 

radosť.

Ne     
28. 9.

Pi     
26. 9.

St     
24. 9.

Št     
25. 9. Pán Boh miluje svoj ľud.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 17.00 17.00 9.00

Z.Hradište 17.00 10.30

28.9.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna B. Šimková J. Hudáček J. Kucharčík

2. čítanie A. Zapotoková P. Urban A. Potocká M. Žiaranová

prosby M. Ščerbej D. Gajdošová N. Tomková

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach budú v nedeľu 28. 9. o 14.00 vešpery.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Miloš Deme a Eva Cabadová
Ondrej Bartoš a Lucia Jevčáková

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

ohlásiť to na farskom úrade.

1. Po - Pi pol hodinu pred každou
sv. omšou – možnosť prijať svia-
tosť pokánia.

2. Rodičia detí, ktoré navštevujú 3.
ročník základných škôl môžu ich
v úradných hodinách v kancelárii
prihlásiť na prípravu k 1. sv.
prijímaniu.

3. V utorok 23.9. budú kňazské
rekolekcie a uvedenie do úradu
dekana.

4. Prosíme veriacich, aby si nosili na
každú sv. omšu spevníky k Stre-
doeurópskym katolíckym dňom.

5. Pre chlapcov máme rezervovanú
telocvičňu každú sobotu od
12.00 do 14.00 hod. Zraz záujem-
cov bude na fare o 11.30.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 13. 9. si sviatosť
manželstva vyslúžili Rudolf
Sinčák a Milada Stellmacho-
vá, Ľubomír Malý a Andrea Gajdo-
šová. Na spoločnej ceste životom im
prajeme veľa Božieho požehnania.

LOVINSKO MÁ ROZLOHU asi
20 000 km2 a 2 milióny obyvate-
ľov. Leží na slnečnej strane Álp.

Na západe hraničí s Talianskom, na
juhu s Chorvátskom, na východe s Ma-
ďarskom a na severe s Rakúskom.

V tejto malej krajine boli kresťan-
ské spoločenstvá už za rímskych čias,
zvlášť v dnešnom Celje (rímskej Ce-
lei), kde roku 303 podstúpil biskup
Maximilián mučenícku smrť. V Emo-
ne, dnešnej Ľubľane, žil biskup Ma-
xim z Emony a v Petoviu, dnešnom
Ptuji, biskup Viktorín, ktorí podľa
zbierky cirkevných Otcov Patrologia La-
tina patria k tým exegétom, čo písali
v latinčine. V 8. storočí tu hlásali
evanjelium misionári z Ákvileje a zo
Salzburgu, medzi inými biskup Mo-
desťus z Karantánie. V 9. storočí sa
k nim pridali slovanskí apoštoli sv.
Cyril a Metod a ich žiaci.

Dnes má Slovinsko 3 diecézy: Ľub-
ľanskú arcidiecézu – založenú roku
1462, Mariborskú diecézu – založenú
roku 1228 a Koperskú diecézu – zalo-
ženú v 6. storočí a obnovenú roku
1978. Mimoriadnym zážitkom v histó-
rii Cirkvi v Slovinsku bola prvá návš-
teva pápeža Jána Pavla II. na 1250.
výročie pokresťančenia krajiny 17.-19.
mája 1996 a jeho druhá návšteva 19.
septembra 1999.

Jej vyvrcholením bolo blahoreče-
nie biskupa Antona Martina Slom-
šeka (1800-1862), biskupa v Mari-

DNEŠNÁ NEDEĽA, 21. SEPTEMBRA

2003, JE V RÁMCI STREDO-
EURÓPSKYCH KATOLÍCKYCH DNÍ

VENOVANÁ SLOVINSKU.

bore v rokoch 1846-1862. Jeho svia-
tok je 24. septembra a slávi ho mi-
moriadnym spôsobom celá cirkev
v Slovinsku. Slomšek vo svojom čase
neohraničoval svoje pastoračné pôso-
benie len na duchovné územie Slo-
vinska. Už vtedy ako biskup Kato-
líckej cirkvi ovplyvňoval európske du-
chovné prúdy a jeho charizma nám
môže byť vzorom i dnes.         – rm –


