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Číslo 14 II. ročník

Nedeľa, 17. októbra 1999
29. nedeľa v období cez rok

Deň celosvetového zmierenia

Resp.: Vzdávajme Pánovi slávu a česť.

KAŽDÝ SME INÝ a všetci máme
svoje silné i slabé stránky.
Tie prvé sa snažíme zvidi-

teľniť, tie druhé často schovávame.
Je to prirodzené. Avšak nie je na-
toľko prirodzené, keď sme naklonení
spoznať slabosti človeka len preto,
aby sme ho nejakým spôsobom
využili. Mnohí
hľadajú cestu
k úspechu pro-
stredníctvom li-
chotenia, podli-
zovania, úplatku
alebo nepravdy.
A tí, ktorí majú
na to slabosť,
ľahko sa dajú
presvedčiť. Na pravdu a úprimnosť
už miesto neostane.

K Ježišovi prišli farizeji a hero-
diáni. Chceli mu položiť záludnú
otázku, a tak ho dostať do pasce. No
išli na to premyslene. Najprv mu vra-
veli: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš

pravdu a podľa pravdy učíš Božej ces-
te. Neberieš ohľad na nikoho, lebo
nehľadíš na osobu človeka…“ Boli to
slová z úst jeho nepriateľov. Teda
boli to slová podlizovania. Mysleli, že
si ho získajú. Ale ten, kto je Pravda,
poznal pravdu a odpovedal: „Čo ma
pokúšate, pokrytci?!“

Denno–denne
p r i s t u p u j e m e
k ľuďom. Každý
z nich môže mať
slabosť na licho-
tenie. Vernosť
k Pravde nás
však zaväzuje
pristupovať k nim
v pravde a úprim-

nosti. Podlizovanie treba prenechať
farizejom. Možno aj toto je cesta
k zmiereniu, ktoré si v dnešnú
nedeľu obzvlášť pripomíname.

Marek Forgáč
kaplán
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MILÍ PRIATELIA, je október. Mesiac, kedy si možno viac ako inokedy
uctievame Matku Božiu modlitbou sv. ruženca. Určite sa pomodlíte
každý deň aspoň jeden desiatok. Možno si pred modlitbou zapálite aj

sviečku. Možno si okrem modlitby dáte predsavzatie, že sa budete usilovať
viac pomáhať doma, poslúchať rodičov, učiteľov, že sa budete usilovnejšie
učiť… Všetci dobre poznáte modlitbu sv. ruženca, preto vám nebude robiť
problémy určiť, aké tajomstvá ukrýva týchto deväť obrázkov.
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Pomodlite sa každý deň aspoň jeden desiatok a obetujte ho za niekoho,
koho máte radi, kto potrebuje vašu pomoc, ale aj za toho, kto vám ublížil.

A ja vás prosím, aby ste k nemu pridali aspoň občas aj túto modlitbu:

Vďaka Ti, Pane, lebo si dobrý.
Vďaka Ti za všetkých ľudí.

Vďaka Ti, Pane, za ľudí,
ktorí sa dobre cítia iba v Bohu.

Vďaka Ti, Pane, za ľudí,
ktorí s potechou rozjasňujú

smutných.

Vďaka Ti, Pane, za ľudí,
čo láskou premáhajú nenávisť.

Vďaka Ti, Pane, za ľudí,
čo žijú celkom pre spravodlivosť.

Vďaka Ti, Pane, za ľudí,
čo uskutočňujú Božie milosrdenstvo.
Vďaka Ti, Pane, za ľudí,
čo nás otvárajú pre Božiu blízkosť.

Vďaka Ti, Pane, za ľudí,
ktorí nasadzujú svoj život pre pokoj.
Vďaka Ti, Pane, za ľudí,
čo trpia s Kristom pre spásu sveta.
Vďaka Ti, Pane, za ľudí,
čo vyznávajú Boha vo svete.
Radujme sa v Pánovi
a ďakujme mu za všetkých ľudí.

Nakreslite niečo pekné, čo vás osloví a pošlite do časopisu. Teším sa na
vaše kresby.       Vaša priateľka Vierka

Ahoj, chlapci a dievčatá!
Prijmi naše detské srdcia
plné lásky zbožnosti,
u Synáčka, u Ježiša,
vypros pre nás milosti.

K tebe, Matka ružencová,
verné srdcia nesieme,

iných darov obetovať
tebe priniesť nevieme.

Vďaka za ľudí, čo žijú evanjelium
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SVÄTÉ OMŠE

7.30 9.00 10.30 17.45 Vojčice
1. J. Galgan J. Hudáček P. Lörinc P. Kovalík R. Jurko

2. N. Tomková M. Princíková p. Farkašová A. Potocká J.Juhaščíková

p. J. Karniš deti P. Béreš B. Dinisová H. Andrejová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
18. 10.

Sv. Lukáša, ev.
Trebišov

6.45

r. Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu
tvojho kráľovstva.

16.30 ruženec+sv.omša
náuka pre deti

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša

Ut
19. 10.

Sv. Pavla z Kríža, kň.
Trebišov

6.45

r. Hľa, prichádzam, Pane,
chcem plniť tvoju vôľu.

16.30 ruženec+sv.omša
náuka pre deti

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša

St
20. 10.

r.  Naša pomoc v mene Pánovom,
ktorý stvoril nebo i zem.

Trebišov
6.45

16.30 ruženec+sv.omša
náuka pre deti

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša

Št
21. 10.

r. Blažený človek, čo v Pána skladá
dôveru.

Trebišov
6.45

11.00 kň. rekolekcie

17.30 ruženec+sv.omša

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša
,stretko‘ mladých

Pi
22. 10.

r. Daj mi poznať, Pane, tvoju
spravodlivosť.

Trebišov

6.45

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

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša

So
23. 10.

Sv. Jána Kapistránskeho, kň.
Trebišov

6.45

r. S úprimným srdcom hľadáme tvoju
tvár, Pane.

17.30 ruženec+sv.omša

Vojčice 6.45 ruženec+sv.omša

Ne
24. 10.

Misijná nedeľa

Trebišov

7.30

30. nedeľa v období cez rok

9.00 za účasti detí

10.30 sviatosť krstu

14.30 pobožn. za misie

17.45

Vojčice
9.00

14.00 sv. ruženec

ČÍTANIA NA BUDÚCU NEDEĽU 24. 10. 1999
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MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ SVÄTEC TÝŽDŇA

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

a So o 16.30
  Ústav Ut, Št o 15.30 a Ne o 10.30

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

SVÄTÝ LUKÁŠ, EVANJELISTA
(1. STOROČIE)

Vo svätom evanje-
listovi Lukášovi sa
stretávame s výni-
močnou osobnos-
ťou prvotnej Cir-

kvi. Spomedzi novozákonných a mož-
no i všetkých biblických pisateľov on
jediný nepochádzal zo židovstva.
Jeho dva spisy – evanjelium a Skutky
apoštolov – tvoria nielen najrozsiah-
lejšie dielo Nového zákona, ale obsa-
hujú state, ako napr. podobenstvá
o márnotratnom synovi a milosrd-
nom Samaritánovi, ktoré patria medzi
najkrajšie časti celého Svätého pís-
ma.

Sv. Lukáš bol pohan. Pochádzal zo
sýrskej metropoly Antiochie. Ježiša
Krista nepoznal osobne, ale iba pros-
tredníctvom „očitých svedkov a slu-
žobníkov slova“ (por. Lk 1, 1n). S ne-
všedným záujmom sa usiloval pres-
kúmať všetko od počiatku, aby sám
čo najlepšie poznal skutočnosť a aby
ju mohol spoľahlivo predložiť aj iným.

Bol učeníkom a pomocníkom apoš-
tola Pavla. Hlásal evanjelium. Naj-
častejšie sa kladie jeho účinkovanie
do Grécka, kde údajne i zomrel v Té-
bach vo veku 84 rokov.

Vo svojich spisoch sv. Lukáš po-
dáva udalosti a deje v historických
súvislostiach. Skutky apoštolov sú
priamo akýmisi dejinami prvotnej
Cirkvi. Tak v evanjeliu, ako aj v Skut-
koch vyniká otvorenosť Kristovho po-
solstva pre všetky národy a spolo-
čenské triedy bez rozdielu. Lukášovo
evanjelium niektorí nazývajú evanje-
liom Božieho alebo Kristovho milosr-
denstva.

Možno povedať, že obrátený pohan
z Antiochie sa stal evanjelistom Je-
žiša Krista i jeho Matky.

– jg –

PÝTAŤ SA BOHA je samo o sebe
v poriadku, ak sa tým chceme
priblížiť k nemu samému a klo-

peme na Božie dvere s ochotou poz-
nať Božiu vôľu. Existuje však aj druh
otázok, ktorým prezradzujeme zlé
úmysly, bez túžby po pravde a láske,
a ktoré chcú len zosmiešniť a pri-
viesť k pádu. Otázky farizejov o dani
boli tohto druhu.

OZNAMY

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
V sobotu, 9. októbra, si svia-
tosť manželstva vyslúžili Mar-
tin Béreš a Annamária Klasov-

ská. Na spoločnej ceste životom im
prajeme veľa Božieho požehnania.

1. Vo štvrtok, 21. októbra, bude
o 11.00 hod. pri príležitosti kňaz-
ských rekolekcií nášho dekanátu
sv. omša s otcom biskupom Ber-
nardom Boberom.

2. V nedeľu, 24. októbra, bude zbierka
na misie.

3. V nedeľu, 24. októbra, po pobož-
nosti za misie, sa bude v KaSS
o 15.00 hod. konať koncert mladých.

4. Každý piatok večer v Trebišove je
mládežnícka sv. omša, po nej je
stretnutie mladých. Všetkých
srdečne pozývame.


