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Číslo 38 V. ročník

Nedeľa 15. septembra 2002
Sedembolestná Panna Mária,

patrónka Slovenska

Resp.: Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu.

U

6. Panna Má-
ria objíma
mŕtve Ježi-
šovo telo. V
tejto podobe
bolesti náš-
mu slovens-
kému ľudu
najviac vo-
šla do vedo-
mia a uctie-
va si ju ako Sedembolestnú.

7. Panna Mária odprevádza Ježišovo
telo do hrobu. Má silu, ktorá ju po-
silňuje, keď trpí pod krížom i pri
pochovávaní.

Tieto Máriine bolesti sa stali pre
mnohých kresťanov prameňom hlb-
šieho chápania nádeje a sily v život-
ných ťažkostiach. Preto si ju uctieva-
jú ako bolestnú Matku nielen jed-
notliví veriaci, ale celé spoločenstvá,
ba i národy. Takto si ju ctí ako svoju
patrónku aj slovenský národ.

Svätá Panna, naša patrónka, pro-
síme ťa pre tvoje ranené srdce, vy-
pros nám milosť, aby sme vždy pevne
stáli po boku tvojho Syna, nášho Pá-
na Ježiša Krista, a jeho svätej Cir-
kvi. – jg –

IRKEV SI UCTIEVA Máriu ako
„bolestnú Pannu a Matku“.
Simeonovo proroctvo pri obe-
tovaní malého Ježiša v chrá-

me poznačilo celý Máriin život.
Pripomeňme si jej bolesti:

1. Simeon predpovedá Panne Márii
meč bolesti. Z prorockých slov tu-
šila, čo čaká jej Syna.

2. Svätá rodina uteká do Egypta. Pred-
stavme si bolesť, ktorú Mária v srdci
pocítila, keď Pánov anjel prikázal
Jozefovi, aby v nočnej hodine ute-
kali s dieťaťom do Egypta, lebo He-
rodes chce zavraždiť jej Syna.

3. Mária hľadá strateného Ježiša. Ne-
zúfa, tým skôr odhodlanejšie hľadá.
Spolu s Jozefom sa vráti do Jeru-
zalema, kde ho nachádza v chráme.

4. Mária sa stretá s Ježišom na ceste
na Kalváriu. Kristus celý zmučený sa
s láskou pozrie na svoju Matku.

5. Panna Mária pri Ježišovom kríži.
Keď vojakova kopija prebodla Ježi-
šovo mŕtve srdce, vtedy Simeonom
predpovedaný meč bolesti celkom
prenikol dušu jeho Matky.

»…A TVOJU VLASTNÚ»…A TVOJU VLASTNÚ»…A TVOJU VLASTNÚ»…A TVOJU VLASTNÚ»…A TVOJU VLASTNÚ
DUŠU PRENIKNE MEÈ…«DUŠU PRENIKNE MEÈ…«DUŠU PRENIKNE MEÈ…«DUŠU PRENIKNE MEÈ…«DUŠU PRENIKNE MEÈ…«

(Lk 2, 35)

L

Matka siedmich bolestí
Sedem rán krutých naša Matka nesie,
rán zasadených neľútostne - presne.
Bolesť ťarchy, tej strešnej ťarchy kríža
obetuje - nech jemu neublížia.
Len jedna Matka za syna má Pána,
naveky krásne mladá sa k nemu skláňa.
Za všetkých synov, všetky matky sveta,
za všetkých otcov, ktorých dcéry stretá,
prosí od Syna pre nás lásky silu
zapáliť sa a v jednom ohni splynúť
s tými, čo klonia v smútku hlavy k zemi -
plameňmi tejto lásky žiť i pre nich!

OSTOLMI NÁŠHO malého
Slovenska sa v dnešný deň
ozývajú za srdce chytajúce

piesne, ktorými veriaci pozdravujú
Pannu Máriu - našu Matku. Nielen
oči žien, ale často aj zrak mužov za-
strie slza ľútosti, nehy či spomien-
ky. Možno z rozcítenia nad sebou,
možno z myšlienok na svoju mamu.
Na mamu, ktorá už nežije, ktorá je
chorá, ktorú sme urazili, ktorá nás
opustila, ktorú máme radi. Často v
myšlienkach stotožňujeme naše ma-
my s
Matkou
Máriou
a hľa-
d í m e
na ne s láskou a obdivom. V duchu
však chceme vidieť mamy vždy milé,
nežné, obetavé, usmiate. Matka
Mária sa určite tiež tešila z mno-
hých chvíľ v živote, ale už proroctvo
staručkého Simeona jej predurčilo,
že jej dušu prenikne meč bolesti.

Prečo sa práve Panna Mária stala
patrónkou Slovenska? Možno preto,
že nám Slovákom, je blízky obraz mat-
ky. Určite to však bolo vnuknutie
Ducha Svätého. Náš národ sa k
Panne Márii utiekal odjakživa. Veď
už sv. Metod bol pochovaný v chrá-

Prosí od syna pre nás lásky silu

me zasvätenom
Panne Márii Bo-
h o r o d i č k e .
Mária sa nes-
kôr stala pat-
rónkou uhor-
ského kráľov-
stva. Oficiálne
Pannu Máriu
Sedembolestnú
vyhlásil za pa-
trónku Slovenska v r. 1966 pápež Pa-
vol VI. A prečo práve Sedembolest-
nú? Možno preto, že Slováci to tiež
nemali počas stáročí našich dejín
ľahké.

Aj v našej farnosti máme odpus-
tovú slávnosť. Ale či vedia Vojčičania
prečo práve dnes? Keď sa stavala vo
Vojčiciach kaplnka, mala byť zasvä-
tená Srdcu Ježišovmu. Pán dekan
Benko však vypočul prosby jednej
mladej rodiny, ktorá kúpila sochu
Sedembolestnej Panny Márie, z vďa-
ky za vypočutie modlitieb za záchra-
nu života. Mladý človek, odvlečený do
Ruska, sa celý čas utiekal k Panne

Márii a
veril, že
mu po-
m ô ž e
vrátiť sa

domov. Jeho prosby boli vyslyšané.
Keď sa neskôr oženil, jeho man-
želku oslovila práve piéta Sedembo-
lestnej Panny Márie.

Nech je teda dnešná slávnosť za-
dosťučinením i výzvou pre našu far-
nosť, že Panna Mária Sedembolest-
ná je vždy s nami a pomáha nám
prekonávať naše ťažkosti, keď ju o
to poprosíme.

Naša dobrá Matka, Patrónka Slo-
venska, tebe národ porúčame, svoje
srdcia oddávame, tebe žiť, mrieť
chceme. – hv –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
16. 9.

Sv. Kornélia, pp. mč. a sv.
Cypriána, bs. mč. 6.45

1 Kor 11,17-26; Ž  40; Lk 7,1-10 11.30
Zvestujeme smrť Pánovu, kým nepríde v sláve. 17.00

Ut
17. 9.

Sv. Róberta Bellarmína, bs.uč. 6.45
1 Kor 12,12-14.27-31a; Ž 100; Lk 7,11-17 11.30

Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. 17.00

St
18. 9.

1 Kor 12,31-13,13; Ž 33; Lk 7,31-35 6.45

Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za
dedičstvo.

11.30
17.00

Št
19. 9.

Sv. Januára, bs. mč. 6.45
1 Kor 15,1-11; Ž 118; Lk 7,36-50 11.30 + adorácia

Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho
milosrdenstvo trvá naveky. 18.00 + koniec adorácie

Pi
20. 9.

Sv. Andreja Kim Taegona, sv.
Pavla Chong Hasanga a spol., mč.

6.45
11.30

1 Kor 15,12-20; Ž 17; Lk 8,1-3 15.00 spov. birmovancov

Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane. 18.00

So
21. 9.

Sv. Matúša, ap. ev. 6.40
Ef 4,1-7.11-13; Ž 19; Mt 9,9-13 10.00 sviatosť birmovania

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. 18.00

Ne
22. 9. 25. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus M. Ruttkayová M. Sakáčová B. Dinisová
2. čítanie J. Galgan P. Urban A. Potocká M. Švagrovská

prosby K. Balintová R. Černáková N. Tomková

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 22. 9. 2002
Nemocnica Po – Pi o 16.15, Ne o 16.15 Ústav Ut, Št, So o 11.00
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Vo Vojčiciach v nedeľu 22. 9. budú o 14.00 hod. vešpery.

PRAKTICKÝ Z¡ IVOT
DOSPELÉHO KREST¡ANA

VŠETCI VIEME, že teó-
ria a prax sú dve rôzne
záležitosti. Pravdou však
je, že čo sa človek nau-
čí, v praxi má uplatňo-

vať. Ale pravdou je aj to, že ľahšie je
teoretizovať ako v praxi vykonať.
Omyl, ktorého sa človek dopustí v teó-
rii, dá sa na papieri opraviť, ale omyl,
ktorého sa človek dopustí v praxi, má
ďalekosiahle dôsledky. Preto človek,
ktorý chce v praktickom živote, v po-
volaní obstáť, musí byť v teórii dobre
pripravený. Platí to v každom povo-
laní a nie je výnimkou ani kresťan-
stvo.

Kto chce v živote obstáť ako kres-
ťan, musí čo najlepšie poznať skutky
a život toho, ktorý svetu priniesol
posolstvo evanjelia a prvý podľa neho
žil – Ježiša Krista. Ježiš Kristus nám
dal príklad. Apoštoli a evanjelisti pri-
bližujú často Pána Ježiša, ako večer
čo večer zanecháva učeníkov, odchá-
dza do ústrania a tam niekedy aj ce-
lú noc sa rozpráva s nebeským Ot-
com. Prišiel, aby splnil Otcovu vôľu,
preto ju musel poznať. Aj apoštolom
prikázal, aby sa modlili, ba sám ich

naučil modliť sa. Ježišov príklad u-
kazuje, že život kresťana, ktorý je
zložený z jednotlivých dní, každý deň
musí začínať a končiť modlitbou. Rá-
no sa má kresťan usilovať pochopiť a
spoznať, čo Boh od neho žiada a ve-
čer preveriť splnenie úlohy. Človek
musí poznať Božiu vôľu, aby ju plnil,
ale musí poznať aj svoje omyly, aby
sa ich vyvaroval. Modlitba v praktic-
kom živote dospelého kresťana má
prvé a základné miesto.

Vidíme Krista pomáhať, povzbu-
dzovať, vidíme ho karhať, napomínať,
ale nevidíme ho trestať, odsudzovať.
Prežíva bôle i radosti. Hovorí: „Nepri-
šiel som svet odsúdiť, ale zachrániť.“
Keď pri Poslednej večeri umyl apoš-
tolom nohy, pripomenul im: „Dal
som vám príklad, aby ste aj vy tak ro-
bili.“ Kresťanovi, podľa Kristovho prí-
kladu, nemôžu byť ľahostajné problé-
my iných. Jeho miesto musí byť tam,
kde treba pomôcť, poradiť, potešiť,
poslúžiť. Hierarchia musí byť zacho-
vaná: Boh, blížny a ja. To je cha-
rakter dobrého dospelého kresťana.

 Zachovávanie prikázaní je
najlepším dôkazom viery kresťana v
Boha. Kristus povedal: „Zachovaj
prikázania a budeš mať večný život.“
  

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Peter Stančiak a Martina Jančíková
Ján Hegeduš a Anna Šimšajová

Branislav Ivaniš a Mária Neckárová
Marian Miľo a Martina Chromá

Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

ná príprava k sviatosti birmovania
- Novena k Duchu Svätému.

6. V nedeľu, 15. 9. o 16.00 sa v
MsKS Trebišov uskutoční kon-
cert skupiny Chaldea.

OZNAMY
1. Sviatosť pokánia bude v tomto

týždni vysluhovaná nasledovne:
birmovanci - piatok od 15.00
rodičia a ostatní - cez týždeň ho-
dinu pred sv. omšou

2. St, Pi a So sú kántrové dni.
Úmysel - poďakovanie za úrodu.

3. V nedeľu, 22. 9., bude zbierka na
kňazský seminár.

4. V pondelok, 23. 9., o 16.15 bude
slávnostné posvätenie kaplnky
v nemocnici.

5. Budúci týždeň pokračuje pri ve-
černých svätých omšiach duchov-


