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Číslo 11 II. ročník

Nedeľa, 26. septembra 1999
26. nedeľa v období cez rok

Resp.: Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie.

NEDÁVNO ZAVÍTAL na Sloven-
sko veľmi vzácny hosť – Jean
Vanier – teraz už 71-ročný za-

kladateľ spoločenstva Archa. Toto
spoločenstvo vzniklo v roku 1964 vo
Francúzku a jeho cieľom je poskyt-
núť handicapovaným ľuďom ozajstný
domov. Jean Vanier ponúkol v Nitre
trojdňové duchovné cvičenia, ktorých
sa zúčastnili aj naši dobrovoľníci
z farskej charity.

Jean Vanier sa hneď
v úvode priznal, že
nemal v úmysle žiť tak,
ako žije, robiť to, čo robí.
Ale kdesi úplne na za-
čiatku Archy bol jeden
poznatok, na ktorý pri-
šiel už sv. František. Totiž, ak chce
človek urobiť „dieru do sveta“, treba
sa mu stiahnuť a zamerať sa na
seba, objavovať seba, Boží život
v sebe a potom tento Boží život po-
núkať „hladným a smädným“.

A práve v telesne a mentálne
postihnutých ľuďoch, ale aj naprí-
klad v ich rodičoch nachádzal Jean
Vanier „túžbu po spravodlivosti“. Tak
sa pomaly rodí jeho povolanie. Bolo
veľkým zážitkom vidieť „otca Archy“

ako sa „prihovára“ handicapovaným
deťom. Jeho výraz tváre, jeho hlas,
jeho „spôsob pohladenia“ – to všetko
hovorilo o tom, ako Jean Vanier kon-
templuje dušu handicapovaného člo-
veka – ako citlivo reaguje na jej pre-
javy. Je to dôvod k zamysleniu.

Svojho času sa český prezident
Havel stretol tiež s handicapovanými
deťmi. Istý novinár to vyjadril v novi-

nách článkom s nadpisom:
„Prezident Havel sa stretol

s debilmi.“ Áno – aj takto
sa dá vyjadriť pravda…

Vanier však pristupuje
k tajomstvu osoby s ob-

divom a úctou. Vidí krásu
v tom a za tým, čo je poru-

šené. Miluje nie tak, že sa vzdáva
vlastného bohatstva, ale tak, že po-
máha odhaliť druhému jeho dary,
jeho bohatstva, jeho hodnotu. Vanier
dôveruje v schopnosť rásť !

Možno práve s touto myšlienkou
skúsme naplniť nasledujúce dni –
pomôcť odhaliť druhému to, čo je
jeho…

Všetko dobré…

Peter Novysedlák, kaplán
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Ahoj, chlapci
a dievčatá!
Prázdniny sú už dávno za nami. Vaša radosť
z voľných chvíľ sa vytratila, ale určite už máte hlavu
plnú iných plánov. Niektorí však ešte stále spomínate na
pekné chvíle, prázdninové dobrodružstvá, milé stretnutia.

A kde? Skúste porozmýšľať. Viete,
kde rád chodieval?

Hovorí o tom v mnohých svojich
podobenstvách a poučeniach. Našep-
kám vám. Prečítajte si pozorne
napríklad Evanjelium podľa Matúša,
6. kapitolu, verš 25. – 34.

Mnohí z vás boli na dedine u sta-
rých rodičov. Tešili ste sa z malých
mačiatok, psíčkov, malých kuriatok,
pobehujúcich okolo svojej mamičky.
Aj Pán Ježiš rád pozeral na takú
milú rodinku.

Úloha pre starších:
Kedy Pán Ježiš použil podoben-

stvo o sliepke a kuriatkach? Ktoré
mesto sa tam spomína? Čo nám tým
chcel povedať?

Aj vás si takto Pán Ježiš zhromaž-
ďuje. Viete kde? Pomôžte si opäť
Evanjeliom podľa Matúša 23, 37.

Ak cítite túžbu porozprávať o svo-
jom najkrajšom prázdninovom stret-
nutí, porozmýšľajte, napíšte, poroz-
právajte o tom na hodine nábožen-
stva alebo na detskej sv. omši.

Teším sa na vaše Božie dotyky.

Vaša priateľka Vierka

AJ NAŠE SPOLOČNÉ stretnutie
sa končilo vlastne myšlien-
kami na to, čo vás čaká, kam

pôjdete, koho stretnete. Pamätáte
sa? Vlastne celý život sú samé
stretnutia.

Verím, že ste nezabudli na stret-
nutia s Pánom Ježišom v modlitbe
i vo svätej omši. Pán Ježiš vás milu-
je, má vás veľmi rád a nikdy na vás
nezabúda. Ani vtedy nie, keď ste
spadli z bicykla, či kúpali sa v rieke.
Vždy bol s vami. Veď vám nechal
odkaz. Aký? „Hľa, ja som s vami…“

Kde? Kedy? Prečítajte si Evanje-
lium podľa Matúša 28, 20. A odpoveď
povedzte katechétke na náboženstve

alebo pánu kaplánovi na
detskej sv. omši.

Pán Ježiš nemá prázd-
niny. Mohli a môžete sa

s Ním stretnúť aj vy.
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SVÄTÉ OMŠE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
27. 9.

Sv. Vincenta z Paoly, kň.
Trebišov

6.45

r. Pán vystavil Sion a zjavil sa vo
svojej  sláve.

17.45
Vojčice 18.00

Ut
28. 9.

Sv. Václava, mč., sv. Vavrinca
Ruiza a spol., mč. Trebišov

6.45
16.30

r. Boh je s nami, Pán Boh náš. Vojčice 18.00

St
29. 9.

Sv.Michala, Gabriela a Rafaela
Trebišov

6.45

r. Pred tvárou anjelov budem hrať
a spievať tebe, Pane.

17.45
Vojčice 18.00

Št
30. 9.

Sv. Hieronyma, kň. uč.
Trebišov

6.45

r. Rozhodnutia Pánove sú správne,
potešujú srdce.

16.30
Vojčice 18.00 stretko mladých

Pi
1. 10.

Prvý piatok
Trebišov

6.45
Sv. Terézie z Lisieux, pn. uč. 16.00 adorácia

r. Pre slávu svojho mena
vysloboď nás, Pane.

17.45 stretko mladých

Vojčice 18.00 za účasti detí

So
2. 10.

Svätých anjelov strážcov
Trebišov

6.45 ruženec+sv.omša

r. Svojim anjelom prikázal o tebe,
aby ťa strážili na tvojich cestách.

17.45 mládežnícka

Vojčice 6.45 ruženec+sv.omša

Ne
3. 10. 27. nedeľa v období cez rok

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
16.00 adorácia

17.45

Vojčice
9.00 adorácia

14.00 záver adorácie

7.30 9.00 10.30 17.45 Vojčice
1. Ľ. Bajus P. Urban p. Kucharčík P. Sovák M. Andráš

2. N. Tomková M.Ruttkayová p. Farkašová D. Gajdošová M. Borová

p. p. Čierna deti K. Kmeťová M.Švagrovská H. Andrejová

ČÍTANIA NA BUDÚCU NEDEĽU 3. 10. 1999
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SVÄTEC TÝŽDŇAMYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ

ZVLÁŠŤ DNEŠNÁ DOBA potre-
buje vedľa modlitby aj činnosť
odvážnych a obetavých kresťa-

nov. Nestačí len duchaplnými slo-
vami o kresťanstve vysvetľovať ži-
votné pomery vo svete, treba sa aj
snažiť o premenu sveta v duchu
Pána.

SVÄTÝ HIERONYM, KŇAZ
A UČITEĽ CIRKVI (345? – 420)

Patrí k veľkým cirkev-
ným otcom západného
kresťanstva. Bol kňazom
a veľkú časť života pre-
žil ako pustovník. Pochá-

dzal zo Stridonu, blízko terajšieho slo-
vinského hlavného mesta Ľubľany.

Študoval v Ríme, kde sa venoval
gramatike, rétorike a filozofii. Priťa-
hoval ho mníšsky život. Vedel byť
jemný a obetavý v priateľstve, ale aj
neskrotne výbušný. Po dlhšom ces-
tovaní sa usadil v Antiochii a potom
sa utiahol na púšť. Napriek choro-
bám konal skutky prísneho pokánia.
Veľa študoval, až sa z neho stal vyni-
kajúci odborník v jazyku, pomocou
ktorého mohol čítať starozákonnú
Bibliu v origináli a mohol urobiť hod-
notné preklady svätých kníh. Neskôr
odišiel do Ríma a bol pápežov tajom-
ník a odborný poradca. Bránil mníš-
ske ideály a ustavičné panenstvo
Panny Márie.

Hieronym patril medzi kandidátov
pápežstva, ale jeho prísne asketické
náhľady a kritika zosvetárčeného du-
chovenstva mu znepriatelili veľkú
časť kléru. Napokon roku 385 odišiel
z Ríma. Usadil sa vo Svätej zemi,
v jednej jaskyni pri Betleheme. Z fi-
nančného príspevku dal postaviť tri
kláštory: jeden pre mužov, jeden pre
ženy a jeden pre pútnikov. V Betle-
heme zostavil alebo dokončil väčšinu
svojich biblicistických diel, napísal
veľa listov a viacero polemických spi-
sov. Jeho najvýznamnejším dielom je
preklad Svätého písma do latinčiny
(Vulgata). Zomrel 30. 9. 420 v Betle-
heme. Teraz sa jeho pozostatky uc-
tievajú v rímskej bazilike Santa Ma-
ria Maggiore.  – jg –

Sväté omše – kaplnky

Nemocnica Po, Pi o 16.00
        St, Ne o 16.30

  Ústav Ut, Št, So o 15.30
Kancelária farského úradu
 Po – Pi 9.00 – 10.30

Krstná náuka piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

OZNAMY
1. V nedeľu, 26. 9., sa vo Vojčiciach

uskutoční divadelné predstavenie
o sv. Vojtechovi s názvom Kristov
rytier. Predstavenie bude v kino-
sále Kultúrneho domu o 15.00 hod.
V hlavných úlohách sa predstaví
Mariánska družina z Vojčíc. Vstup-
né je dobrovoľné. Výťažok z tejto
akcie bude určený na podporu
výstavby Charitného domu vo Voj-
čiciach.

2. V pondelok, 27. 9., si naše mesto
pripomenie 745. výročie prvej pí-
somnej zmienky. Do programu
osláv je zaradená aj svätá omša
v našom kostole o 17.45 hod.

3. Sviatosť pokánia sa bude vyslu-
hovať v Trebišove ráno pred sv.
omšou a v Ut, St, Pi od 15.00,
Št 14.30 – 16.00 hod.;
vo Vojčiciach: Št od 16.30 hod.

4. Ešte stále (do 30.9.) je možné pri-
hlásiť tretiakov na prvé sv. prijí-
manie.


