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CESTCESTCESTCESTCESTA K PA K PA K PA K PA K PÁNOVI…ÁNOVI…ÁNOVI…ÁNOVI…ÁNOVI…
Y KRESŤANIA ČASTO NERADI
vidíme a uznávame cez opar
našich náboženských predstáv,

že aj u druhých ľudí, čo sú inak ná-
božní a inak veriaci, pôsobí Duch Bo-
ží. Ba aj u tých, čo kritizujú kresťan-
stvo, nie je všetko len zlá vôľa. Možno
napádajú len to, čo sme neprávom
vydávali za „kresťanstvo“. Možno.

Vo vzťahu človeka k človeku nie je
len tvrdé „buď–alebo“: buď si mojím
priateľom alebo nepriateľom. V rámci
kresťanského spoločenstva existuje
dôležitejšia otázka: Aký postoj zaují-
maš ku Kristovi? Keď niekto robí
dobre s odvolaním sa na Ježiša, tak
to uznajme, aj keď sa to deje mimo
Cirkvi. Ježiš prisľubuje Božie milosr-
denstvo aj tým, čo i keď nie sú ve-
riaci v Krista, z ľudskosti preukazujú
dobro nejakému Ježišovmu učeníko-
vi, ktorý sa nachádza v núdzi.

Žiaľ, človek v rozpore s tým, v čo
verí, hľadá svoju slávu, usiluje sa o
bohatstvo, ponára sa v zmyselnosti a
čoraz viac sa zamotáva v zle. To všet-
ko bude v deň súdu svedčiť proti ne-
mu. Ak sa bude raz na konci vekov
hodnotiť miera účasti jednotlivcov na

pokroku tohoto ľudského rodu, jedi-
ným rozhodujúcim ukazovateľom ta-
kého hodnotenia bude láska. Každý
pokrok dopredu, nech by bol oznamo-
vaný a sprevádzaný akýmikoľvek fan-
fárami, má veľmi pochybnú hodnotu,
ak nie je krokom k väčšej láske me-
dzi ľuďmi.

Boh nám môže predkladať požia-
davky, lebo je to darujúci, milujúci
Boh. Jeho cesta k nám vedie cez
obetovanie vlastného Syna v smrti. A
to je naša cesta k nemu.

„Veríme, že Boh tento svet obnoví
a zavŕši. Boh zničí ničotu a zachráni, čo
vyšlo z lásky. Preto budúcnosť patrí iba
milujúcim a nijaký čin a nijaký prejav
lásky v živote ľudstva a jednotlivého
človeka sa nikdy nestratí.“ (J.Zink)

– jg –

Nedeľa 28. septembra 2003
26. nedeľa v období cez rok

OMOV. Azda pre každého z nás je
domov miestom, kde sa rád vra-
cia, kde je mu dobre. O domove,

pocitoch z domova či k domovu, sa už
toľko pohovorilo. Jedno je však isté, že
je to sídlo mravnosti človeka; je to sús-
tava medziľudských vzťahov, sieť závis-
lostí a náklonností, sympatií a vzájom-
nej pomoci. Sú to ľudia, spomienky
i súčasnosť.

Domov je otvorenosť v uzavretosti,
lebo náš domov nikdy nie je hotový, do-
končený. Dotvárame ho v sebe po celý
život.

Aj pre mňa je domov tým najkrajším
miestom na Zemi. Aj keď chodím domov
dosť často, najviac sa teším na slávnost-
nú návštevu domova v deň odpustu.
Vtedy mi srdce pookreje, vynoria sa
spomienky na detstvo, na ružencové
pobožnosti, na nebohého deda Oravca či
babku Viďasku, kvitnúci orgován pri
nohách Panny Márie Lurdskej, ale naj-
mä piéta Panny Márie Sedembolestnej,
patrónky kostola (predtým malej, ale mi-
lej kaplnky).

Tohtoročná odpustová slávnosť vo Voj-
čiciach bola o to milšia srdcu, lebo sa
niesla v čerstvých spomienkach na
návštevu staručkého „Otecka“. Každý si
vybral z tejto návštevy nejaký odkaz,
ktorý mu čosi hovorí. Jeden „Nebojte
sa!“, druhý „z kríža sa nezostupuje“,
tretiemu stačilo vidieť milotu a pokoru
láskavého pastiera, ktorý nám všetkým
prišiel povedať, že máme byť vždy verní
Kristovi a verní Cirkvi.

V tomto duchu sa niesla aj svätá om-
ša, ktorú celebroval náš pán dekan.
Zdôraznil túto myšlienku aj slovami
evanjelistu Lukáša: „Kto vás počúva,
mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou
pohŕda. Kto však mnou pohŕda, pohŕda
tým, ktorý ma poslal.“

Áno, vernosť Cirkvi a jej pastierom je
často aj naším problémom. Uznávame
existenciu Boha, ale odmietame posluš-
nosť Cirkvi. Každý z nás sa takto občas
previní. Škodí tým sebe aj iným. Kiežby
si naše srdcia dlho uchovali spomienku
na nedávne dni návštevy Jána Pavla II.
a blahorečenie s. Zdenky a otca Hopku
– obete lásky a násilia. Ich duchovná
čistota a sila osobnosti nech je pre nás
vzorom. Neprehrešíme sa potom proti
slovám evanjelia, ktoré náš pán dekan
v homílii niekoľkokrát zopakoval: „Lu-
káš 10, 16“.

Nech nám pri tom pomáha aj modlit-
ba s. Zdenky k Panne Márii Sedembo-
lestnej, patrónke Slovenska a Vojčíc.

Nech nás naše kroky vždy sprevádza-
jú do domova, ktorý je pre nás vždy ot-
vorený a čaká nás v ňom naša dobrá
Matka.

„Sedembolestná Matička, obráť svoje
milostivé oči na nás, ktorí sa s detinskou
prítulnosťou utiekame pod tvoj materinský
plášť ako vďačné deti k dobrej Matke slo-
venského národa.

Prosíme ťa, naša drahá patrónka, ochra-
ňuj našu cirkevnú a svetskú vrchnosť,
všetkých občanov i našu drahú krajinu,
aby ona obdarená i osvietená darmi Ducha
Svätého slúžila za príklad zbožnosti, spra-
vodlivosti a mravnosti. Svojím mocným
príhovorom u svojho Syna vypros nám po-
vzbudzujúcu milosť, aby sme vlastným pri-
činením zveľaďovali vo svojich dušiach ka-
tolícku zbožnosť, nadovšetko častejším sv.
prijímaním, čítaním kresťanských časopi-
sov a kníh.

Kiežby sme sa štedrou obetavosťou na-
pomáhali obnovenie chrámov, budovanie
katolíckych škôl i starali sa o pomoc cho-
rým a zaopatrovanie starcov a sirôt.

A teraz, dobrá naša Matka, zahrň svojou
materinskou láskou celý národ, nech ona
naplní všetky doliny našej vlasti. Ustavič-
ne buď s nami, nech ťa vždy chceme vzý-
vať i velebiť naveky.“  (Zápisník s. Zden-
ky Schelingovej) – hv –



Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00 a 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. M ichala, Gabriela a Rafaela, arch. 6.45

Ex 23,20-23a; Ž 91; Mt 18,1-5.10 11.30
Pred tvárou anjelov budem hrať a spievať 

tebe, Pane. 18.00

Sv. Hieronyma, kň . uč. 6.45
Zach 8,20-23; Ž 87; Lk 9,51-56 11.30

Boh je s nami, Pán Boh náš. 18.00

Sv. Terézie z Lisieux, pn. uč. 6.45
Neh 2,1-8; Ž 137; Lk 9,57-62 11.30

Pane, chcem stále pamätať na teba. 18.00

Svätých anjelov strážcov 6.45
Ex 23,20-23a; Ž 91; Mt 18,1-5.10 11.30

Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa 

strážili na tvojich cestách.
18.00

6.45 prvý piatok

11.30
Bar 1,15-22; Ž 79; Lk 10,13-16 17.00 Krížová cesta

Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane. 18.00

Sv. Františka Assiského 6.40 fatimská sobota

Bar 4,5-12.27-29; Ž 69; Lk 10,17-24

Vo svojej veľkej sláve vyslyš ma, Pane. 18.00

7.30

9.00

10.30
15.00 pobožnosť

Gn 2,18-24; Ž 128; Hebr 2,9-11;Mk 10,2-16 18.00

Po     
29. 9.

Ut     
30. 9.

So     
4. 10.

27. nedeľa v období cez rokNe     
5. 10.

Pi     
3. 10.

St     
1. 10.

Št     
2. 10.
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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

5.10.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová M. Ruttkayová P. Lörinc M. Švagrovská

2. čítanie Ľ. Bajus B. Šimková M. Sakáčová B. Dinisová

prosby H. Magurová R. Černáková J. Karniš

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach bude v nedeľu 5. 10. o 14.00 pobožnosť.

1. Počas týždňa budeme spovedať
nasledovne: Trebišov: ráno pred
sv. omšou, dopoludnia Po-Štv od
10.30 a popoludní: v  Štv a Pi od
15.00; v piatok dopoludnia o 10.30
sa spovedať nebude, kvôli spove-
daniu chorých v meste.
Vojčice: Str od 15.00;
Zempl. Hradište: Štv od 16.00.
Spovedanie chorých Pia od 9.00.

2. Od 1. októbra od 17.30 hod. sa
ruženec budú predmodlievať kate-
chéti so žiakmi.

3. Piatkami od 17.00 hod. bude krí-
žová cesta s birmovancami.

4. Zo sviatosti birmovania venovali
birmovanci na kostolné a farské
potreby 13.000 Sk. Pán Boh zaplať!

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
5. OKTÓBER – SV. GERARD
MAJELLA (1726-1755)

GERARD SA NARODIL v ap-
ríli 1726 v Muro Lucano
v južnom Taliansku. Rodi-
čia neboli bohatí, ale boli

zbožní a čnostní kresťania. Už ako
dieťa mával – tak sám hovoril – zja-
venia Pána Ježiša, Panny Márie i an-
jelov.

V desiatich rokoch pristúpil k pr-
vému sv. prijímaniu. Jeho viera bola
jednoduchá a živá. Žil z viery, z viery
v Boha, v Ježiša Krista, v Oltárnu
sviatosť, vo svoju Cirkev… Jeho veľ-
ká viera sa spájala s mimoriadnou
miernosťou ducha a správania. Po
smrti otca sa mal vyučiť krajčírs-
kemu remeslu. Majster Pannuto, u
ktorého sa učil, bol zbožný kresťan.
Naopak jeho tovariš bol grobiansky
človek, ktorý Gerarda bil a trýznil.

Dňa 5. júna 1740 prijal sviatosť
birmovania. Rok po birmovaní biskup
Albini ponúkol Gerardovi miesto slu-
hu. Po smrti biskupa sa Gerard vrá-
til domov k matke a začal vykonávať
vlastnú živnosť. Bol chudobný, ale zo
svojho zárobku podporoval chudob-
ných, nezabúdal na duše v očistci.
Dával za ne na svätú omšu.

Po vytrvalom domáhaní ho koneč-
ne prijali k redemptoristom. Noviciát
vykonal v Ilicete a rehoľné sľuby
zložil 16. 6. 1752 ako brat pomocník.
Pri vstupe do kláštora sa rozhodol
stať svätým za každú cenu. Sv. Al-
fonz mu zveril v Caposele službu
vrátnika, ktorá je v kláštoroch veľmi
dôležitá. Gerard bol šťastný a po-
vedal: „Tento kľúč je pre mňa kľúčom
do neba!“

V osobe tohto rehoľníka chcel Boh
spojiť rozličné milosti a charizmy.
Upadal do extázy; často sa vznášal
vo vzduchu ako anjel. Iných uzdra-
voval a sám ochorel. Večer zvolal:
„Hľa, Panna Mária!“ a upadol do ex-

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ondrej Bartoš a Lucia Jevčáková
Miroslav Kiš a Františka Mrázová

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke

medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

V sobotu 20.9. a v nedeľu 21.9.
sviatosť krstu prijali Andrej
Zajac a Katarína Saganová. Ví-
tame ich v našom spoločenstve.
Nech sú rodičom na radosť a svetu
na osoh.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI

tázy. Tentoraz sa táto extáza neskon-
čila, pretože stále trvá v nebi… Takto
svätý Gerard Majella, iba 29-ročný,
v noci z 15. na 16. októbra 1755 zís-
kal raj. Získal ho svojou živou vierou
a hrdinskou miernosťou.

Pochovaný je v Materdomini (časť
Caposele). Za svätého ho vyhlásil pá-
pež Pius X. v r. 1904. Pomáha vo
všetkých potrebách.

– rm –


