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Číslo 26 IV. ročník

Nedeľa 24. júna 2001
12. nedeľa v cezročnom období

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

U

Resp.: Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne.

O PETROVOM VYZNANÍ, že
Ježiš je Boží Syn, po spoz-
naní plnej pravdy Ježiš do-
plnil: „Syn človeka bude

mnoho trpieť, uväznia ho, zabijú, ale na
tretí deň vstane z mŕtvych.“ Približoval
pravdu, že kto spoznal Krista ako
svojho Spasiteľa, kto ho spoznal ako
Mesiáša, Božieho Syna, má mať
ochotu prijať z Božej ruky všetko to,
čo Boh do života človeku dáva: chvíle
ľahké i ťažké, príjemné i nepríjem-
né, kríže, ktoré nás tlačia, alebo aj
chvíle, kedy sme úplne bezmocní,
kedy si už nevieme rady ani sami so
sebou, ani s druhými, keď sme
úplne na dne. Dokážeme aj protes-
tovať, keď už nič nemáme a nič
nemôžeme. Neradi sa stotožňujeme
s takým stavom a bránime sa mu,
ako najlepšie vieme.

Vidíme to v rodine, na pracovisku,
kdekoľvek. Všade sa hneď staviame
na obhajobu seba a protestujeme
proti tomu, čo nám Boh dáva. Koľko
je takých protestov doma? Pozrime

»SYN ÈLOVEKA MUSÍ MNOHO TRPIE•…« (LK 9, 22)

sa na deti, keď začínajú dospievať.
Každú chvíľu niektoré voči niečomu
protestuje. Koľkokrát povie man-
želka, matka v rodine: „Už mám toho
dosť, ja tu nebudem robiť všetkým
otroka!“ Aj manžel, otec niekedy po-
vie, že má toho dosť. Vo svojej sla-
bosti, keď prejavujeme svoju nespo-
kojnosť, nepriamo protestujeme
proti tomu, čo nám dáva Boh prime-
rane na našu mieru. Boh nás skúša
až do krajnosti, ale nikdy nie tak,
aby sme to už nemohli uniesť.

Všetko, čo nám do života pri-
chádza, či už sú to ľudia alebo rôzne
okolnosti, situácie, v ktorých sme,
to všetko je šité na mieru. Ak mô-
žeme vyznať, že Boží Syn je Mesiáš
a že naše nasledovanie Krista, Bo-
žieho Syna, nespočíva len v konšta-
tovaní, za koho ho považujeme, ale
celým svojím životom vyjadrujeme,
že sme ochotní prijímať z Božej ruky
všetko, čo nám dáva, tak sa nikdy
nestaneme ľuďmi, ktorí budú na
všetko šomrať.  – jg –

EDYKOĽVEK SLÁVIME svia-
tok alebo spomienku svä-
tých, slávime vlastne deň
ich blahoslavenej smrti. Ne-

môžeme totiž sláviť deň ich telesného
narodenia, pretože prišli na svet po-
škvrnení dedičným hriechom.

Ich narodenie bolo narodením pre
smrť, ale ich telesná smrť bola naro-
dením pre večný život. Preto sa
sviatky svätých v cirkevnej reči me-
nujú narodeninami. Výnimkou je
Panna Mária, ktorá sa narodila bez
dedičného hriechu, a sv. Ján Krsti-
teľ, ktorý bol posvätený už pred teles-
ným narodením. Pri obidvoch slávime
aj deň ich telesného narodenia.

Kde však bolo rodisko tohto nebo-
jácneho proroka? Evanjelium
o tom mlčí. Iba z tradície
vieme, že to bolo mestečko
Ain Karem, ktoré leží asi
7 km západne od Jeruzalema.

Vo Svätom písme čítame
(Lk 1, 5 - 25): „Za čias judej-
ského kráľa Herodesa žil istý
kňaz menom Zachariáš z Abiá-
šovej kňazskej triedy. Jeho
manželka pochádzala z Árono-
vých dcér a volala sa Alžbeta.
Obaja boli spravodliví pred Bohom
a bezúhonne zachovávali všetky Pánove
prikázania a ustanovenia. Nemali však
deti, lebo Alžbeta bola neplodná
a obaja boli v pokročilom veku.“ Ale
neprestávali prosiť Boha, aby ich
obdaril deťmi.

Keď raz Zachariáš vo svätyni od-
bavoval modlitby, zjavil sa mu Pánov
anjel a povedal mu: „Neboj sa, Zacha-
riáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba.
Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna
a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať

a plesať a jeho narodenie poteší mno-
hých. Lebo on bude veľký pred Pánom.
Víno a opojný nápoj piť nebude a už
v matkinom lone ho naplní Duch Svätý.
Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi,
ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliá-
šovým duchom a mocou, aby obrátil
srdcia otcov k synom a neveriacich
k múdrosti spravodlivých a pripravil
Pánovi dokonalý ľud.“

Keď sa Ján narodil, keď nebo pre-
svedčilo pochybujúceho otca Zacha-
riáša, ten osvietený duchom Božím
sám spoznal jeho poslanie a spieval
o tom v duchu proroka: „A ty, chlap-
ček, prorokom Najvyššieho volať sa bu-
deš, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou
pripravovať mu cesty a poučovať ľud

o jeho spáse, že sa im odpustia
hriechy... (Lk 1, 76 - 79)“.

Keď chlapček vyrástol,
stal sa z neho prorok, muž
Boží. Najkrajšie svedectvo
vydal o ňom sám Pán Ježiš:
„Medzi narodenými zo žien
nikto nie je väčší ako Ján
Krstiteľ.“ Zomrel mučeníckou
smrťou.

Na severnom konci obce
Ain Karem, na miernej skal-

nej vyvýšenine, stojí kostol sv. Jána
Krstiteľa, v ktorom sa ukazuje
miesto jeho narodenia. Tak bol
milovaný tento prorok púšte, že ani
po smrti jeho pamiatka nezanikla.

Tento Ján vedel ustúpiť a zaradiť
sa na miesto, ktoré mu patrí, lebo
sa cítil byť len hlasom, ktorý zvesto-
val Boha. Pane Ježišu, keby sme
vedeli častejšie zájsť na púšť, do
ústrania, určite by sme i my poznali,
prečo sme na svete.

– rm –



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. R. Kolodiová P. Urban P. Lörinc M. Žiaranová M. Jenčíková

2. M. Ščerbej M. Ruttkayová K. Kassayová J. Kucharčík J. Rokyta

p. M. Čierna deti D. Kassay V. Rokyta

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
25. 6.

r. Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za
dedičstvo.

6.45
11.30
18.00

Ut
26. 6.

r. Pane, kto smie bývať v tvojom svätom
stánku?

6.45
11.30
18.00

St
27. 6.

Sv. Cyrila Alexandrijského, bs. uč. 6.45

r. Pán večne pamätá na svoju zmluvu.
11.30
18.00

Št
28. 6.

Sv. Ireneja, bs. mč. 6.45

r. Oslavujme Pána, lebo je dobrý.
11.30
18.00

Pi
29. 6.

Sv. Petra a Pavla, apoštolov 6.30 prikázaný sviatok

r. Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy.
11.30
18.00

So
30. 6.

r. Pán Boh pamätá na svoje
milosrdenstvo.

6.40
18.00

Ne
1. 7. 13. nedeľa v cezročnom období

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 19.00 19.00 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu 1. 7. o 14.00 hod. budú vešpery.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 1. 7. 2001

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.30 Ústav Ut, Št, So o 11.00

SV. CYRIL ALEXANDRIJSKÝ,
BISKUP A UČITEĽ CIRKVI
(370; 376 – 444)

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

1. Na slávnosť sv. Petra a Pavla
v piatok 29. 6. bude zbierka
„Halier sv. Petra“.

2. V piatok 29. 6. po večernej sv.
omši bude stretnutie lektorov
a tých, čo majú záujem o túto
službu – čítanie Božieho slova.

3. Ak v roku na piatok pripadne li-
turgická slávnosť, piatok nie je
dňom pokánia. Teda ani piatok
29. 6. 2001, slávnosť sv. Petra a
Pavla, nie je dňom pokánia.

4. Odpustová slávnosť trebišovskej
farnosti bude v nedeľu 8. 7. 2001.

5. Prosíme darcov o príspevok na do-
platenie nákladov na rekonštruk-
ciu pódia v kostole. Číslo banko-
vého účtu pre tieto príspevky je:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

ZAUJÍMA POPREDNÉ miesto medzi
cirkevnými otcami a východnými spi-
sovateľmi. Cyril sa narodil v egypt-
skej Alexandrii medzi r. 370 a 376.
Bol synovcom alexandrijského bis-
kupa a patriarchu Teofila. Vďaka ro-
dičom a zaiste i strýcovi dostal sta-
rostlivú výchovu. Po smrti biskupa
Teofila sa v roku 412 stal alexandrij-
ským biskupom. Cyril si zaslúžil také
vysoké postavenie pre svoje teolo-
gické vzdelanie, horlivosť v obrane
viery a mravné vlastnosti.

R. 428 sa carihradským biskupom
a patriarchom stal Nestorius, kto-
rého učenie popieralo Pannu Máriu
ako Bohorodičku. Boh vyvolil Cyrila,
aby bojoval proti odpadlíkom, ktorí
okradli Krista o jeho božstvo a jeho
Matke odopreli základnú výsadu, že
je Matkou Božou. 22. júna 431 sa po
Cyrilovom iniciatívnom zásahu zišlo
v Efeze vyše 150 biskupov. Na tomto
koncile vylúčili Nestoria a jeho
bludné učenie ešte skôr ako prišli
vyslanci od pápeža Celestína. Nesto-
riovi prívrženci sa za to kruto poms-
tili. Získali si cisára Teodózia a ten
dal Cyrila a všetkých pravoverných
biskupov hodiť do žalára. Podarilo sa
mu z neho dostať.

Zomrel v Alexandrii 27. 6. 444 po
32-ročnom biskupskom pôsobení.
Cyril bol plodný spisovateľ. Jeho spi-
sy sú na rozličné témy: výklady Svä-
tého písma, vieroučné-polemické,
obranné a kázne. Je posledným
z veľkých teologických spisovateľov
na Východe. Preto ho nazvali „Peča-
ťou otcov“. Pápeži a koncily ho hod-
notia ako „obrancu katolíckej viery“,
ako „obrancu pravdy“. Pápež Lev XIII.
ho v r. 1882 vyhlásil za cirkevného
učiteľa.         – rm –

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu 17. 6. sviatosť
krstu prijali Viliam Bajus a
Marek Hniďák. Vítame ich

v našom spoločenstve. Nech sú ro-
dičom na radosť a svetu na osoh.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


