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Číslo 13 II. ročník

Nedeľa, 10. októbra 1999
28. nedeľa v období cez rok

Resp.: Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

VSTÚPILI SME DO MESIACA
október a tak je možno vhodné
povedať si pár slov o modlitbe

svätého ruženca. Svätý ruženec je
jednou z podstatných foriem marián-
skej úcty. Ako každá iná modlitba, aj
svätý ruženec nás má privádzať k do-
konalejšiemu a pokojnejšiemu spolu-
žitiu s inými. Je to dar Matky Božej
do čias veľkých premien,
problémov, nebezpečenstiev
a ťažkostí. Patrí teda do
rúk staršieho veriaceho,
strednej generácie, mláde-
že, detí.

Dáva viac, ako mnoho-
krát očakávame. Nesmieme
ho však používať len ako
amulet na spätnom zrkadle v aute,
ale ako modlitbu. Každé tajomstvo
svätého ruženca nás pozýva k vnú-
tornej konfrontácii svojho života s ob-
razom Márie. Vnútorná konfrontácia
vedie k vnútornému obráteniu sa
a toto obrátenie sa je zasa len preja-
vom spočinutia v Bohu, ktoré je pre
svoju hĺbku nezastupiteľné. Spoči-
nutie v Bohu – zasvätenie – to je náš

celoživotný pokus držať krok s deji-
nami spásy, ktoré… pôjdu aj bez
nás, ale my premeškáme svoj ad-
vent. S dôverou sa teda obracajme
k Márii, ktorá svojím „Nech sa tak
stane!“ nepremeškala svoj čas.

„Mária! Naša spása je postavená
na uholnom kameni, ktorým je Tvoj
Syn Ježiš Kristus. Stojí však aj na

základe apoštolov a proro-
kov, stojí na Tvojom áno, na
ovocí Tvojej viery – na plode
Tvojho života.

Mária! Ty nám ukáž Je-
žiša, ktorý opravdivo trpel
a opravdivo vstal zmŕtvych.
Ukáž nám Ježiša, ktorý je
Synom Otca a Synom zeme,

lebo sa stal Tvojím Synom. Ukáž nám
toho, v ktorom sme naozaj oslobo-
dení od všetkých mocností a síl.

Mária! Ukáž nám Ježiša, včera,
dnes i naveky.“

Zdravas’, Mária...

(Modlitba je od Karla Rahnera z knihy
Modlitby života)

Peter Novysedlák, kaplán
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rozhoduje pre pokoj, roz-
hoduje sa pre život
živých bytostí. Kto dáva
prednosť vojne, volí
smrť. Ježiš Kristus učí je-
dinú možnú metódu, ako
vystúpiť zo začarovaného kruhu
vzájomného ničenia sa (agresia – od-
vetná reakcia – závisť a nová agresia –
hnev a nové odvetné opatrenia – a tak
ďalej až do nekonečna). Ide o jednu
najparadoxnejších častí jeho učenia:
tvárou v tvár agresii Ježiš namiesto
agresívnej odpovede požaduje, aby sa
jedna zo zúčastnených strán – ten kto
prijal jeho učenie a považuje ho za prav-
divé – dobrovoľne vzdala práva na odve-
tu, na pomstu bez toho, aby na agresiu

a nespravodlivosť od-
povedala inou agre-
siou a nespravodli-
vosťou.

Hriešny človek
musí mať predovšet-
kým pokoj s Bohom.
Ten možno získať
len cez Kristovu
obeť, ktorá odstráni
nepriateľstvo spôso-
bené hriechom.

„A tak ospravedl-
není z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze
nášho Pána Ježiša Krista“ (Rim 5, 1). Až
potom sa dostaví vnútorný pokoj, ktorý
svet nemôže narušiť. „O nič nebuďte
ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou,
prosbou a so vzdávaním vďaky predná-
šajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj,
ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni
vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi
Ježišovi“ (Flp 4, 6-7).

Snažme sa získať pokoj predovšetkým
hlbším poznaním Boha, ktorý sa nám
prihovára cez Sväté písmo. Snažme sa
získať pokoj nielen pre seba, ale ho aj
rozdávajme, predovšetkým svojim opti-
mizmom a životom viery, tak ako to majú
robiť nasledovníci Ježiša Krista. – bl –

„Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich
budú volať Božími synmi.“ (Mt 5, 9)

POKOJ
„Keby si si bol všímal moje rozkazy, bol

by tvoj pokoj ako rieka a tvoje blaho
ako morské vlny. Niet pokoja pre

bezbožných, hovorí Pán.“ (Iz 48, 18;22)

JEŽIŠ UČÍ, AKÚ HODNOTU a veľ-
kosť má pokoj, akú hodnotu
a veľkosť majú tí, ktorí sa o neho

usilujú. Hebrejská teológia je teológiou
pokoja. Základný výraz pre pokoj v Sta-
rom zákone je šalóm, čo znamená do-
končenosť, neporušenosť, blahobyt. Pou-
žíva sa, keď niekto niekomu praje, alebo
sa modlí za niečie dobro (Ex 4, 18), keď
žije človek v súlade s iným človekom,
alebo keď s ním súhlasí, alebo keď sa
usiluje o dobro mesta alebo krajiny.

Človek si z celej hĺbky svojej bytosti
želá pokoj. Často však nepozná podstatu
toho dobra, po ktorom tak veľmi túži.
Neuvedomuje si, že cesta k pokoju je aj
cestou k Bohu, že bez Boha nedosiahne
vnútorný pokoj. Len zo svätých dejín sa
môže naučiť, ako
hľadať pravý pokoj
a počuť, ako Boh oz-
namuje dar tohto
pokoja v Ježišovi
Kristovi.

V porovnaní s ná-
boženstvami starého
Egypta, Sumeru
a Akádu, Kanaánu,
či starovekého Gréc-
ka, ktoré vyznávali,
že vojna patrí neod-
deliteľne k existencii bohov, znamená
hebrejská teológia niečo zásadne nové.
Hebrejská teológia vojnové príbehy bo-
hov poznala a zavrhla.

Boh Hebrejov nie je bohom vojny ani
ničenia, ale je Bohom stvorenia a na-
viac Bohom, ktorý uskutočňované stvo-
renie miluje. Pokoj je podstatne spojený
s hodnotou stvorenia. Hebrejská teoló-
gia hlása, že ak je stvorenie živých by-
tostí niečo skvelého, potom ničenie ži-
vých bytostí je zlo. Hlásať veľkosť vojny
znamená naopak zásadne vyznávať, že
svet je zlý, že je výsledkom tragédie
a  že ho nie je možné milovať.

Podľa Ježiša Krista tí, ktorí vytvárajú
pokoj, predlžujú dielo stvorenia. Kto sa
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SVÄTÉ OMŠE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
11. 10.

r. Tvoja spása, Pane, objíma celý
svet.

Trebišov
6.45

16.30 ruženec+sv.omša
náuka pre deti

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša

Ut
12. 10. r. Nebesia rozprávajú o sláve Boha.

Trebišov
6.45

16.30 ruženec+sv.omša
náuka pre deti

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša

St
13. 10.

r. Ty, Pane, každému odplácaš
podľa jeho skutkov.

Trebišov
6.45

16.30 ruženec+sv.omša
náuka pre deti

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša

Št
14. 10.

Sv. Kalixta I., pp., mč.
Trebišov

6.45

r. U Pána je milosrdenstvo a hojné
vykúpenie.

17.30 ruženec+sv.omša

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša
,stretko‘ mladých

Pi
15. 10.

Sv. Terézie z Avily, pn., uč.

Trebišov

6.45

r. Ty, Pane, si moje útočište;
zahŕňaš ma radosťou zo spásy

17.30
ruženec+mládež-
nícka sv.omša
,stretko‘ mladých

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša

So
16. 10.

Sv. Hedvigy, reh., sv. Margity
Márie Alacoque, pn. Trebišov

6.45
17.30 ruženec+sv.omša

r. Pán večne pamätá na svoju
zmluvu. Vojčice 6.45 ruženec+sv.omša

Ne
17. 10.

Deň zmierenia

Trebišov

7.30

29. nedeľa v období cez rok

9.00 za účasti detí

10.30 sviatosť krstu

17.45

Vojčice
10.30
14.00 sv. ruženec

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

2. p. Ščerbej M.Ruttkayová D. Gajdošová M.Švagrovská J. Bálint

p. M. Kolodiová deti p. Čierna K. Kassayová M. Borová

ČÍTANIA NA BUDÚCU NEDEĽU 17. 10. 1999
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MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ SVÄTEC TÝŽDŇA

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00

  a Ne o 16.30
Ústav Ut, Št, So o 15.30
Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní Po, St, Pi 15.00 – 16.30

Ut, Št 15.00 – 16.00
V prvopiatkový týždeň úradné hodiny

popoludní nie sú!

Krstná náuka piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

SVÄTÁ TERÉZIA Z AVILY, PANNA,
UČITEĽKA CIRKVI (1515 – 1582)

TÁTO SVÄTICA dostala veľké
mystické dary a vernou spolu-
prácou s ponúknutými milos-

ťami dosiahla výnimočne intenzívne
spojenie s Bohom. Na druhej strane
bola veľmi ľudská.

Sv. Terézia z Avily, nazývaná aj
Veľká, rehoľným menom Terézia Ježi-
šova, sa narodila 28. marca 1515
v meste Avile v strednom Španiel-
sku. Obaja rodičia boli veľmi nábožní
a v takom duchu vychovávali aj deti.

Rozhodla sa vstúpiť do kláštora, a to
ku karmelitánkam v Avile. Po ťažkej
chorobe sa pozviechala a napokon
vyzdravela. Svätica zakúsila pri roz-
jímavej modlitbe stavy nadprirodze-
ného pokoja, spojenia s Bohom a ex-
tázy. Mala niekoľko videní Kristovho
človečenstva, ktoré sa stalo stredo-
bodom jej úcty a lásky, a zároveň aj
prameňom mnohých milostí. Za štyri
roky Terézia založila sedem ženských
a spolu s Jánom z Kríža i dva muž-
ské kláštory. Rehoľníci sa nazývali
„bosí“ karmelitáni, lebo v prísnej
chudobe sa zriekli aj obuvi.

Zomrela v októbri roku 1582, keď
predtým vyjadrila vďačnosť Bohu za
to, že umiera ako „dcéra Cirkvi“. Po-
chovali ju v Albe de Tormes. Po dô-
kladnom preskúmaní jej života a spi-
sov ju pápež Pavol V. vyhlásil v roku
1614 za blahoslavenú a pápež Gre-
gor XV. r. 1622 za svätú. Hlavné
dielo sv. Terézie – bosí karmelitáni –
sa zo Španielska rozšírilo po celom
kresťanskom svete. Napísala viacero
cenným diel nielen cirkevnej, ale aj
španielskej literatúry (Cesta k doko-
nalosti, Veľpieseň, Hrad
vo vnútri, Výkriky duše
k Bohu).
– jg –

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
V sobotu, 2. októbra, si svia-
tosť manželstva vyslúžili Jozef
Horňák a Milana Bindasová,

Imrich Buhala a Erika Hrehová. Na
spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.

1. Prosíme, všimnite si zmenu
večerných sv. omší cez týždeň.

2. Členovia SSV si môžu vyzdvihnúť
kalendáre na rok 2000.

3. V sobotu, 16. októbra, je výročie
21. rokov Pontifikátu sv. Otca Jána
Pavla II.

4. 29. nedeľa je celosvetovým dňom
zmierenia.

5. V nedeľu, 24. októbra popoludní,
bude v KaSS koncert mladých v ná-
väznosti na misijnú pobožnosť.

6. Prosíme veriacich, ktorí sa modlia
dodatok po každom desiatku sv.
ruženca, aby zachovávali správ-
nosť textu: „…priveď do neba všet-
ky duše, najmä tie…“ Teda všetky,
nie „všetke“, a zámeno tie vyslo-
vujeme tvrdo. Ďakujeme.

KOĽKO VÝHOVORIEK človek
stále vyhľadáva, aby mohol od-
mietnuť Božie pozvanie k mod-

litbe, k pokániu, k eucharistii, k dob-
ročinnosti? Boh nás však neustále
pozýva.

OZNAMY


