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Číslo 15 II. ročník

Nedeľa, 24. októbra 1999
30. nedeľa v období cez rok

Resp.: Milujem ťa, Pane, ty moja sila.

TEXT EVANJELIA tridsiatej
nedele nám predstavuje fa-
rizeja, ako pokúša Ježiša:

„Ktoré prikázanie je v Zákone naj-
väčšie?“ Ináč povedané: „Na čom
najviac záleží?“ Ježiš vyzdvihne
príkaz lásky k Bohu a k blíž-
nemu. Prečo práve toto?
Tento príkaz odmieta
„trochárčenie“. Tak
ako na rovine medzi-
ľudských vzťahov nás
nenaplní „minivz-
ťah“, ale len čosi
hlboké a pretrpené,
tak aj vo vzťahu
k Bohu nás nenaplní
Boh ako jednorazový
nedeľný prívesok, ale Boh
skúsenosti všedného dňa.

„Trochárčiť by sme nemali ani vo
vzťahu k blížnemu“ – píše sv. Teré-
zia z Avily, – „pretože milovať blíž-
neho ako seba samého je v pod-
state nie maximalizmus, ale

minimalizmus, veď predsa Ježiš
vo vzťahu k nám ďaleko prekročil
túto hranicu lásky. Keby miloval
seba ako nás, nikdy by sa nenechal
za nás zabiť. Ježiš nás miloval
podstatne viac ako seba samého.“

Možno sa nám latka zdá
príliš vysoko zdvihnutá

a možno si povieme:
„Rečí o láske tu už bolo
dosť.“ Možno, ale do
reality nás vráti sám
Ježiš. Keď mal za nás
zomrieť, keď stál pred
vrcholným činom svo-
jej lásky k nám, poci-
ťoval úzkosť a priznal

sa k nej. Teda predsa
len „cítil“ čosi aj voči sebe,

ale prekonal sa. Skúsme to aj
my v tomto týždni aspoň (opäť ten
minimalizmus) jedným konkrétnym
skutkom.

Sursum corda!
Peter Novysedlák, kaplán
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Človek, ktorý nemá pre seba denne hodinu,
nie je človekom. Rabin Mosche Löb

NÁJSŤ SI ČAS
Nájsť si čas myslieť: je to žriedlo schopností.
Nájsť si čas hrať sa: je to tajomstvo večnej mladosti.
Nájsť si čas čítať: je to fontána múdrosti.
Nájsť si čas modliť sa: je to najväčšia sila na zemi.
Nájsť si čas milovať a byť milovaným: je to dar Boha.
Nájsť si čas byť priateľským: je to cesta šťastia.
Nájsť si čas sa usmievať: je to hudba duše.
Nájsť si čas darovať: deň je krátky, aby sme sa stali egoistami.
Nájsť si čas pracovať: je to cena úspechu.
Nájsť si čas k milosrdenstvu: je to kľúč do neba.
Nájsť si čas k obdarovaniu: je príkazom pre tých, ktorí niečo vlastnia.

Z francúzštiny preložil p. Florián Krajník

DNEŠNÝ DEŇ
Dnešný deň je pozoruhodný. Je tvoj.
Včerajší deň sa ti už vykĺzol z rúk,
ten už nemôže mať iný obsah, než aký si mu dal.
Zajtrajšok ešte nemáš prisľúbený, ale dnešný deň, ten je jediný,
ktorým si môžeš byť istý.

Môžeš niekomu urobiť radosť.
Môžeš niekomu pomôcť.
Dnes môžeš žiť tak, že ti večer niekto poďakuje,
že si,
že existuješ,
že ťa pocítil...

14-roč. Zuzka
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SVÄTÉ OMŠE

ČÍTANIA NA BUDÚCU NEDEĽU 31. 10. 1999
7.30 9.00 10.30 17.45 Vojčice

1. Ľ. Bajus P. Urban D. Gajdošová P. Sovák P. Berta

2. p. Ščerbej M.Ruttkayová M.Švagrovská K. Kassayová M. Jenčíková

p. M. Kolodiová deti p. Kucharčík p. Čierna D. Oravcová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
25. 10.

r. Náš Boh je Boh spásy,
on je náš Pán.

Trebišov
6.45

16.30 ruženec+sv.omša

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša

Ut
26. 10.

r. Veľké veci urobil s nami Pán
a máme z toho radosť.

Trebišov
6.45

16.30 ruženec+sv.omša

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša

St
27. 10.

r. Pane, ja dúfam v tvoje
milosrdenstvo.

Trebišov
6.45

16.30 ruženec+sv.omša

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša

Št
28. 10.

Sv. Šimona a Júdu, ap.
Trebišov

6.45

r. Po celej zemi rozlieha sa
ich hlas.

17.30 ruženec+sv.omša

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša

Pi
29. 10.

r. Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj,
Sion, svojho Boha.

Trebišov

6.45

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

Vojčice 17.45 ruženec+sv.omša

So
30. 10.

r. Pán neodvrhne a neopustí
svoj ľud.

Trebišov
6.45

17.30 ruženec+sv.omša

Vojčice 6.45 ruženec+sv.omša

Ne
31. 10. 31. nedeľa v období cez rok

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30 sviatosť chorých

17.45

Vojčice
9.00

14.00 sv. ruženec
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MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ SVÄTEC TÝŽDŇA

SVÄTÝ ŠIMON A SVÄTÝ JÚDA,
APOŠTOLI

PODĽA STAREJ kresťan-
skej tradície títo apoštoli
hlásali evanjelium a spo-
ločne podstúpili mučenícku

smrť v Mezopotámii (terajší Irak a se-
verná Sýria).
Svätý Šimon Horlivec

O ÚČINKOVANÍ sv. Šimona po
rozídení apoštolov pripúšťa sa

možnosť, že hlásal evanjelium
v Egypte a Perzii a že zakončil svoje
apoštolské pôsobenie v Mezopotámii.
Svätý Júda Tadeáš

JEHO MISIJNÉ pole sa pravdepo-
dobne rozprestieralo v krajinách

okolo Palestíny, to znamená v Arábii,
Sýrii, Perzii a v Mezopotámii. Od 14.
storočia sa jeho úcta veľmi rozšírila,
a to najmä v krajinách strednej Eu-
rópy, kde sa tento apoštol uctieva
ako pomocník v ťažkých prípadoch.

Obidvaja apoštoli na svojich apoš-
tolských cestách obrátili mnohých na
pravú vieru a robili veľa zázrakov.
Tým vzbudili proti sebe hnev zasle-
pených pohanov. Tadeáša zabili kyja-
kom a Šimona prepílili. Telo sv. Ta-
deáša dostalo sa neskôr do Ríma
a dnes sa uctieva v chráme sv. Petra.
Pápež Pavol III. r. 1549 povolil plno-
mocné odpustky všetkým, čo v deň
jeho sviatku navštívia jeho hrob.
Tento sviatok svätí svätá Cirkev 28.
októbra spolu so sv. apoštolom Ši-
monom.

– jg –

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
V sobotu, 9. októbra, si svia-
tosť manželstva vyslúžili
Miroslav Hepko a Andrea
Viriková. Na spoločnej ceste

životom im prajeme veľa Božieho
požehnania.

BOH CHCE BYŤ milovaný
dvojitou cestou lásky: ne-
priamo skrze ľudí a priamo

oddanou vďačnosťou viery. Kresťan
nie je zmietaný medzi Bohom a člo-
vekom. Takisto u kresťana nesplýva
Boh s človekom. Kresťan je ochotný
milovať oboje v správnom poradí
a v patričnej miere.

OZNAMY
1. Dnes popoludní o 14.30 hod. bude

pobožnosť za misie. Po jej skon-
čení (o 15.00) sa v KaSS us-
kutoční koncert mládežníckeho
zboru Ambactus.

2. Sviatosť pokánia sa bude vyslu-
hovať v Trebišove ráno pred sv.
omšou a v Po–Pi od 14.30
hod.; vo Vojčiciach: St od 16.30
hod. Sviatosť pokánia vysluhu-
jeme v tomto týždni preto, aby
bola možnosť získať odpustky za
duše v očistci od 1. novembra.

3. Na budúcu nedeľu, 31. októbra,
pri sv. omši o 10.30 hod. budeme
udeľovať sviatosť pomazania cho-
rých a starých. Túto sviatosť môžu
prijať tí, ktorí sú vekom starí,
trpia nejakou chorobou a napos-
ledy ju prijali aspoň pred rokom.
Pri chorobe nerozhoduje vek.

4. Oznam pre tých, ktorí sa zapísali
na muzikál „Pokrvní bratia “: od-
chod autobusov je 28. októbra
(štvrtok) o 17.00 hod. od farského
kostola. Cena lístka a cestovného
je 80,– Sk. Zaplatiť môžete u kap-
lána Mareka.

Sväté omše – kaplnky

Nemocnica
Po, St, Pi o 16.00

Ne o 16.30
  Ústav Ut, Št, So o 15.30

Kancelária farského úradu
 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30

Sobášna náuka sobota o 9.00


