
Nedeľa, 7. novembra 1999
32. nedeľa v období cez rok

Resp.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

PRITÚĽ HO A ZVESTUJ INÝM
HĽADÁ SA:

Ježiš Kristus, ináč Mesiáš, Boží Syn,
Kráľ kráľov, Pán pánov, Knieža

pokoja atď. Obávaný vodca podsvetia.

POZOR!
Tento muž je krajne nebezpečný.
Jeho posolstvo nadchýna najmä

mladých ľudí, ktorí sú zapálení pre
ideály. Tento muž mení ľudí a tvrdí,

že ich oslobodí.

VAROVANIE:
Ježiš Kristus prechádza aj naším

krajom. Čokoľvek sa o ňom dozviete,
povedzte to ďalej.

OPAKUJEM:
Čokoľvek sa dozviete o Ježišovi

Kristovi, povedzte to ďalej!
(Z knihy Týždenník)

TY, PANE
Ty buď stredom mojich stretnutí,

lebo len Tvoj Duch,
Duch viery, dáva milosť
prijať každého človeka

a nemožné považovať za možné.

Ty buď stredom mojich stretnutí,
lebo len Tvoj Duch,

Duch nádeje, dokáže,
že moje slovo nie je prázdne

a dotyk mojich rúk nie je klamstvom.

Ty buď stredom mojich stretnutí,
lebo len Tvoj Duch,

Duch lásky, pomôže,
že vyrastám sám zo seba

a neostávam stáť v koreňoch.

Jana Vachaľová

Každý piatok večer – svätá omša.
Stretnutie tých, ktorí ho hľadajú.

Pritúľ ho a zvestuj iným!

Kaplán Marek.JE OBVINENÝ Z NASLEDOVNÝCH
PRIESTUPKOV:

Bez dovolenia pôsobí ako lekár,
vyrába víno a rozšafne rozdáva

pokrm, dostáva sa do sporu
s obchodníkmi v chráme. Má úzke

kontakty s kriminálnikmi,
reakcionármi, s ľuďmi pochybnej
povesti a s pouličnou luzou. Tvrdí,

že má poverenie premeniť ľudí
na Božie deti.

VONKAJŠÍ ZJAV:
Typický hippy – dlhé vlasy, brada,

dlhé plátené rúcho, sandále. Prechá-
dza z dediny do dediny, má niekoľko
bohatých priateľov, no väčšina jeho

spoločníkov sú chudáci, rybári
a malomocní. Často sa uťahuje

do púšte, kde trávi celé noci
v modlitbách.
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PODOBENSTVO dnešnej nedele
delí panny očakávajúce ženícha
na múdre a nerozumné. S tým-

to delením ľudí na múdrych a hlú-
pych sa stretávame už na stránkach
Starého zákona. Pre starozákonného
pisateľa však nie je kritériom múd-
rosti len efektívne využívanie rozumu,
ale skôr to, ako mu toto efektívne
využívanie rozumu pomôže prebudiť
vnútorný cit.

Boží poriadok vo svete sa pokladá
za schopný a dôvtipný, teda za múd-
ry. Priestor pre rozum
tu teda je. Avšak mudr-
ci všetkých čias sú pre-
svedčení, že rozum má
svoje hranice. Mudrc
vie, že jeho úlohou je
rozumom poznávať svet, ale tiež vie aj
to, že niektoré skutočnosti ho presa-
hujú. Tu prichádza na pomoc viera.

Syntézu rozumu a viery poznáme
napríklad u Platóna, sv. Augustína,
sv. Tomáša, v 20. storočí u sv. Edity
Steinovej. Zoči–voči niektorým feno-
ménom života neostáva totiž mudr-
covi nič iné ako prekvapenie a uzna-
nie nevedomosti. „Obdiv je prvá cesta
k poznaniu“ – píše Platón. „Svet ne-
zomrie na nedostatok krásy, ale na
nedostatok obdivu“ – píše Chesterton.

Podobne píše aj autor Knihy
prísloví, keď sa priznáva, že niektoré
veci okolo seba nechápe. Napriek tejto
porážke rozumu môže človek – mudrc
k týmto faktom pristúpiť s istým
optimizmom vo svetle viery. Mudrc
totiž nielen veci študoval, ale aj nad
nimi rozjímal. Predmet poznávania
skúmal nielen rozumom, ale aj objí-
mal srdcom. Ak kapituloval rozum,
ešte to neznamená, že by jeho srdce
malo ostať nenaplnené. Ešte stále
mu totiž prichádza na pomoc vypes-

tovaný hlboký vnútorný
cit, ktorý pomáha chá-
pať vnútorné súvislosti.
Nie sú z tohoto pohľadu
hodiny strávené nad
knihami určitým dru-

hom sebaposväcovania? Koľko si mu-
sel taký „mudrc“ toho odrieknuť?

Nie je dokonca takéto štúdium
modlitbou, či v širšom slova zmysle
sviatosťou? Je škola školou preto, že
dáva „iba“ vedomosti? Alebo je škola
školou preto, že učí myslieť? Kto je
teda pre Sv. písmo múdry? Jedno-
značne človek bohabojný: „bohaboj-
nosť je počiatok múdrosti a múdro
robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála
ostáva naveky“ (Ž 111, 10).

Peter Novysedlák, kaplán
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JEDINEČNOSŤ POZEMSKÉHO
života je dôvodom k bdelosti
a k vážnemu zameraniu života

k Bohu. Neexistuje možnosť začať po
smrti ešte raz pozemskú skúšku.
Život má nielen jeden začiatok, ale
aj len jeden koniec. Ak Ježiš vraví
varovné slová, nie je to len zo žartu,
ale je to vážne napomenutie: „Bdej-
te, pretože neviete dňa ani hodiny!“

SVÄTÉ OMŠE
SV. JOZAFÁT KUNCEVIČ, BISKUP
A MUČENÍK (1580?–1623)

Sv. Jozafát Kuncevič sa
stal mučeníkom pri apoš-
tolskej práci za zjedno-
tenie pravoslávnych s Rí-
mom.

Pochádzal z pravoslávnej rodiny.
Narodil sa pravdepodobne roku 1580
vo Volodymyre (Włodzimierz), v dneš-
nej západnej Ukrajine. Pri krste dos-
tal meno Ján. Po získaní základných
vedomostí poslali ho rodičia do litov-
ského mesta Viľňus. Tam sa dostal do
styku s veriacimi a duchovnými vý-
chodného obradu, ktorí boli zjedno-
tení s Rímom. Ján sa rozhodol pridať
k zjednoteným.

Pod vplyvom jezuitov vstúpil roku
1604 do rehole sv. Bazila vo Viľňuse,
kde prijal rehoľné meno Jozafát.
Roku 1609 bol vysvätený za kňaza.
Bol vzdelaný a nábožný, jeho kázne
silno pôsobili na poslucháčov. Roku
1617 ho vysvätili za biskupa a neskôr
sa stal arcibiskupom. Ako arcipastier
sa usiloval pozdvihnúť úroveň svojich
duchovných. Osobne ich navštevoval,
viedol ich k poriadku v živote
a v kostole, k dôstojnému sláveniu
bohoslužieb a k solídnemu vyučova-
niu kresťanskej náuky.

Zástancovia protirímskej propa-
gandy pobúrili proti nemu ľudí, ktorí
ho prepadli v jeho biskupskom dome,
zbili ho, dobodali oštepmi a nakoniec
dorazili veľkou sekerou. Jeho telo ho-
dili do rieky Dviny. Keď voda vyplavila
telo, veriaci ho pochovali.

Roku 1916 previezli jeho telesné
pozostatky do Viedne a roku 1949 do
Ríma, kde sú uložené v chráme sv.
Petra pod oltárom sv. Bazila Veľkého.
Pápež Urban VIII. ho vyhlásil za bla-
hoslaveného roku 1643 a za svätého
Pius IX. roku 1867.  – jg –

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Čierna M.Ruttkayová P. Sovák J. Kucharčík M. Andraš

2. Ľ. Bajus P. Urban D. Gajdošová N. Tomková H. Andrejová

p. M.Švagrovská deti P. Lörinc I. Farkašová J.Juhaščíková

ČÍTANIA NA BUDÚCU NEDEĽU 14. 11. 1999

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 Ut – Št 9.00 – 10.30
popoludní  Ut –  Št 15.00 – 16.00

Krstná náuka piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

1. V nedeľu, 14. XI., o 14.30 hod.
bude stretnutie ružencových spo-
ločenstiev z celého dekanátu.

2. Pripomíname, že v túto nedeľu,
7. XI., o 14.30 hod. sa uskutoční
stretnutie manželov, ktorí majú
záujem o duchovné vedenie.

3. Podobne pripomíname, že v túto
nedeľu, 7. XI., o 14.00 hod. sa
uskutoční aj stretnutie všetkých
miništrantov našej farnosti.

4. Pozývame všetkých našich čitate-
ľov k spolupráci na našom far-
skom časopise. Ak by ste chceli
prispieť vlastnou tvorbou, ohláste
sa u našich pánov kaplánov.

OZNAMY

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
8. 11.

r. Veď ma, Pane, po ceste
k večnosti.

Trebišov
6.45

16.30 náuka pre deti

Vojčice 18.00

Ut
9. 11.

Výročie posv. Laterán. baziliky
Trebišov

6.45

r. Riečne ramená obveseľujú Božie
mesto, posvätný stánok najvyššieho.

16.30 náuka pre deti

Vojčice 18.00

St
10. 11.

Sv. Leva Veľkého, pápeža
Trebišov

6.45

r. Boh bude súdiť malých
 i mocných.

16.30 náuka pre deti
biblické stretnutie

Vojčice 18.00

Št
11. 11.

Sv. Martina z Tours, biskupa
Trebišov

6.45

r. Verím, že uvidím dobrodenia
Pánove v krajine žijúcich.

16.00 adorácia

18.00
Vojčice 18.00 ,stretko‘ mladých

Pi
12. 11.

Sv. Jozafáta, biskupa,
mučeníka

Trebišov
6.45

r. Nebesia rozprávajú o sláve Boha.
18.00 mládežnícka +

,stretko‘ mladých

Vojčice 18.00

So
13. 11.

r. Pamätáme, Pane, na divy,
čo si učinil.

Trebišov
6.45

18.00
Vojčice 6.45

Ne
14. 11. 33. nedeľa v období cez rok

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
18.00

Vojčice 9.00


