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obro nie je nudné a
nudné nie je dobré. Kde
je život, tam je pohyb a
zmena. Cirkev stojí v

každom storočí a každý deň pred
novými otázkami a úlohami.
Nechať všetko po starom by
znamenalo zabudnúť na núdzu
ľudí a na poverenie od Krista.
Kristus je vo svojej Cirkvi
prítomný cez Ducha Svätého,
Ducha pravdy a pokoja, ale aj
cez užitočný nepokoj.

Po Ježišovom návrate k
Otcovi učeníci nezostanú sami a
opustení. Majú jeho slovo, slovo
zachraňujúcej Božej lásky.
Musia ho zachovať, držať sa ho,
žiť z neho. Ježiš im sľubuje
Ducha, ktorý ich vovedie do
šíreho priestoru Kristovej prav-
dy. A v tomto priestore sa posta-
rá o liečivý nepokoj. Ako dar na
rozlúčku im Ježiš zanecháva

pokoj, nie však nejaký lenivý
alebo studený pokoj. Týmto
pokojom je istota, že Boh kvôli
Ježišovi ľuďom odpúšťa a
prijíma ich do svojho trvalého
spoločenstva.

Božie slovo posilňuje vieru
človeka, ale aj osvetľuje
cestu, ako ísť ďalej v živote.
Vtedy, keď ho človek prijme.
Koľkokrát sa človek dostáva
do beznádeje, nechuti do
života. Všetko sa mu akosi
rozsýpa v rukách a nevie nájsť
istotu. Božie slovo je dané
preto, aby sme v ňom mohli
nájsť istotu, aby sme sa
posilnili.

Tým, čo chcú s ním žiť, Pán
namiesto svojej vonkajšej prí-
tomnosti sľubuje vnútorný ži-
vot, útechu a oheň svojho
Ducha.

 – jg –

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

L

vätý Lukáš v Skutkoch apoštolov
hovorí o posledných chvíľach,
ktoré apoštoli prežili s Ježišom.

Tradícia nás vedie na vrchol Olivovej
hory a pripomína nám udalosť Nane-
bovstúpenia Pána.

Pozadím Ježišovho Nanebovstúpenia
je veľkonočné poznanie prvých kres-
ťanov: ukrižovaný Ježiš žije. To je jad-
rom kresťanskej viery: Boh Ježiša
vzkriesil. Tak to zdôraznil aj Peter s
apoštolmi pred veľradou: „Boh našich
otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy
zavesili na drevo a zavraždili. Jeho Boh
svojou pravicou povýšil za Vládcu a
Spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a
odpustenie hriechov. A my sme toho
svedkami aj Duch Svätý,
ktorého Boh dal tým, čo ho
poslúchajú“ (Sk 5, 30-32).

Keď Pán Ježiš vystupo-
val na nebesia, apoštoli po-
zerali za ním ako odchá-
dza. Dvaja anjeli ich oslovili:
„Mužovia galilejskí, čo stojíte
a hľadíte do neba? Tento
Ježiš, ktorý bol od vás
vzatý do neba, príde tak,
ako ste ho videli do neba
odchádzať.“

Aj keď Ježiš vstúpil na
nebesia, predsa ostáva s
nami. Zostáva s nami so
svojou nekonečnou láskou.
Kristus vstúpil na nebesia nie pre
seba, ale pre nás. Posilňuje našu vieru,
že je pravý Boh a pravý človek. Roz-
množuje našu nádej, že má pre nás
prichystané príbytky v nebi. Roznecuje
našu lásku, ktorá nám otvára brány do
neba. Ako píše svätý apoštol Pavol
Efezanom (4,10), „vystúpil ponad
všetky nebesia, aby naplnil všetko.“
Evanjelista Ján nám zaznamenal Ježi-

šove slová: „A ja, až budem vyzdvihnutý
od zeme, všetkých pritiahnem k sebe“
(Jn 12,32).

Aké je ovocie Nanebovstúpenia pre
nás? Je záverom stretnutí Zmŕtvych-
vstalého s ľuďmi a začiatkom Jeho
novej neviditeľnej prítomnosti medzi
nami. Teda „výstup“ do neba nie je
vzdialenie od nás, ale nový spôsob
prítomnosti živého. Keď pred odcho-
dom k Otcovi sľúbil: „Ja som s vami po
všetky dni až do skončenia sveta“, plní
svoj sľub: Je prítomný v Cirkvi, ktorá je
Jeho tajomným telom a všeobecnou
Jeho sviatosťou, je prítomný cez vzá-
jomnú lásku ľudí podľa slov: „Kde sú
dvaja alebo traja zhromaždení v mojom

mene, tam som ja medzi
nimi“ (Mt 18,20). Kristus
je tiež v núdznych, lebo
povedal: „Čo ste urobili
jednému z mojich
najmenších bratov, mne
ste urobili“, je v hie-
rarchii, ktorú sám ustano-
vil a povedal: „Kto vás
počúva, mňa počúva“, je v
Božom slove a v Eucha-
ristii - pod spôsobom chle-
ba a vína.

Po Nanebovstúpení Pá-
na, apoštoli sa vrátili z
Olivovej hory do Jeruza-
lema, kde potom „všetci

jednomyseľne zotrvávali na modlitbách“.
Nech modlitba sprevádza aj naše

skutky, aby boli vždy v súlade s Božou
vôľou, aby sme dokázali klasifikovať
svoje činy vo vzťahu k Božiemu i
ľudskému zákonu, lebo toto je dnes
veľmi dôležité, zvlášť keď v dnešnej
dobe nie je ochota zachovávať zákon, čo
spôsobuje narúšanie vzťahov v spo-
ločnosti. – bl –

Resp.: Velebte Pána všetky národy.

V Božom dome nie sme nijakí cudzinci a hostia, ale jedna Božia
rodina. Tu nemá byť nijaké rozdelenie. Kristus sa stal človekom

a umrel za všetkých ľudí. On je naším pokojom (porov. Ef 2, 14-18).

»POKOJ VÁM ZANECHÁVAM, SVOJ POKOJ VÁM DÁVAM«
(Jn 14, 27)
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Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.00 9.00 11.00 18.00 Vojčice
1. J. Galgan D. Gajdošová J. Karniš P. Urban J. Rokyta

2. Ľ. Bajus J. Hudáček P. Lörinc M. Švagrovská V. Rokyta

p. K. Balintová deti N. Tomková B. Dinisová J. Oravec

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
21. 5. r. Pán, Boh, miluje svoj ľud.

6.45
18.00 + náuka birmovanci

Ut
22. 5.

r. Chráni ma tvoja pravica, Pane,
Bože môj.

6.45
18.00 + náuka birmovanci

St
23. 5. r. Plné sú nebo i zem tvojej slávy.

6.45 17.30 náuka
prvoprijímajúcich

18.00 + náuka birmovanci

Št
24. 5.

Nanebovstúpenie Pána 6.30 prikázaný sviatok

r. Pán vystupuje do neba za hlaholu
poľnice.

11.30
18.00

Pi
25. 5.

r. Boh je kráľom celej zeme, spievajme
mu chválospev.

6.45
18.00

So
26. 5.

Sv. Filipa Neriho, kň. 6.40
r. Boh je kráľom celej zeme, spievajme

mu chválospev. 18.00

Ne
27. 5. 6. veľkonočná nedeľa

7.00
9.00 prvé sv. prijímanie

11.00
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu, 27. 5., o 14.00 hod. budú vešpery.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 27. 5. 2001

Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.00 Ústav Ut, Št, Ne o 11.00

SV. BÉDA CTIHODNÝ, KŇAZ A
REHOĽNÝ UČITEĽ (672 - 735)

Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
 popoludní Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30
V prvopiatkovom týždni popoludňajšia

služba v kancelárii nie je!

Krstná náuka   piatok o 16.00

Sobášna náuka sobota o 9.00

vätý Béda pochádzal z North-
umbrie (Northumberland) v se-
verovýchodnom Anglicku, kde

sa narodil niekedy v rokoch 672-673.
Pravdepodobne bol sirota. Po do-

siahnutí siedmeho roku ho dali prí-
buzní na výchovu do benediktínske-
ho kláštora Wearmouth. Po otvorení
kláštora v Jarrowe roku 682 prešiel
chlapec do tohto nového strediska
mníškseho života, ktoré sa stalo je-
ho celoživotným domov. Tu dostal
dorastajúci mladík bohaté a všestran-
né vedomosti, ako aj dobrú charak-
terovú a duchovnú výchovu. Diakon-
ské svätenie prijal už v devätnástich
rokoch, avšak za kňaza bol vysvä-
tený až 30-ročný.

Béda všetok svoj čas venoval štú-
diu, vyučovaniu a písaniu.  Jeho die-
la zahrňujú všetky odbory vtedajšej
vedy. V jeho literárnom odkaze náj-
deme gramatické i rečnícke spisy,
matematiku, zemepis, dejepis, astro-
nómiu, prírodné vedy, básne, výklad
Svätého písma, vieroučné a mravo-
učné otázky. Najväčšiu časť zabera-
jú teologické diela, zvlášť výklad
Svätého písma a 50 homílií podľa
svätých Otcov. Okrem latinčiny ovlá-
dal aj biblickú gréčtinu a sčasti
hebrejčinu.

Jeho anglické cirkevné dejiny
Historia Ecclesiastica Gentis Anglo-
rum v piatich knihách obsahujú
dejiny Anglicka od čias Cézarových
výbojov až do roku 731. Právom ho
volajú aj „otcom anglických dejín“.

Na Veľkú noc roku 735 Béda vážne
ochorel. Zomrel 26. mája 735 v klá-
štore v Jarrowe. Bol pochovaný v
kostole svojho kláštora. Sv. Bédu
Ctihodného pokladali za cirkevného
učiteľa hneď po jeho smrti. Oficiál-
ne mu tento titul priznal pápež Lev
XIII. koncom 19. storočia.      – rm –

1. Sviatosť pokánia pre rodičov,
súrodencov a príbuzných prvopri-
jímajúcich detí budeme vyslu-
hovať cez týždeň pred sv. omšami.
Sviatosť pokánia pre prvoprijíma-
júce deti bude v sobotu 26. 5. od
9.00 hod.

2. V mesiaci máj je pred každou ve-
černou sv. omšou Májová pobož-
nosť.

3. Po, Ut, St sú Prosebné dni. Ich
úmysel je prosba o požehnanie
úrody.

4. Od štvrtku, 24. 5., bude Novena
k Duchu Svätému.

5. Na budúcu nedeľu bude zbierka
na masmédiá.

6. Práce na rekonštrukcii pódia
pokračujú s ťažkosťami nedos-
tatku materiálu a finančných
prostriedkov. Číslo bankového
účtu pre príspevky na výstavbu
pódia v kostole je:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 12. 5. si sviatosť
manželstva vyslúžili Jozef
Bačko a Jana Kuchárová. Na
spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


