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EĎ LEKÁR POVIE pacientovi:
„Neumriete,“ tak to priridzene
znamená: neumriete na túto
chorobu, neumriete teraz.

Pacient je aj za to vďačný.
Pán Ježiš hovorí: Kto je tento

chlieb, neumrie, bude žiť večne. Tým
neodstránil telesnú smrť, ani ju ne-
podceňoval. Ježiš bol človek z mäsa
a krvi. Ľudia ho poznali a poznali aj
jeho rodinu. Ako mohol
tento človek prísť „z ne-
ba“? Kto to môže, keď už
nie pochopiť, tak aspoň
uveriť? Ježiš hovorí, že
nikto, „ak ho nepritiahne
Otec“. Človek sa teda
musí dať „pritiahnuť “,
musí sa dať ním viesť.
To je to veľké obrátenie,
bez ktorého niet viery.

Pán Ježiš je človekom úplne pre
všetkých ľudí. On je starosťou chu-
dobných, nádejou hladujúcich, ra-
dosťou milujúcich. Kto mu dôveruje,
je zachránený. Prišiel nie na to, aby
priniesol pokrm telu, ale duši. Kto
verí v neho, musí veriť jeho slovám

»KTO VERÍ, MÁ VEÈNÝ »KTO VERÍ, MÁ VEÈNÝ »KTO VERÍ, MÁ VEÈNÝ »KTO VERÍ, MÁ VEÈNÝ »KTO VERÍ, MÁ VEÈNÝ ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOT«IVOT«IVOT«IVOT«IVOT«
i za cenu hladu, bolesti, ba aj biedy.
Nie zo samého chleba žije človek,
ale z lásky, z nadšenia a z pravdy.

Som na ceste k večnosti. Často
sa ma na tejto ceste zmocňuje
znechutenie a vôbec nemám
ochotu byť láskavý k druhým ľu-
ďom, lebo moja dobrota nie je vždy
dobre chápaná, nevidím zmysel
toho ustavičného obetovania sa za

iných…
Lenže život nie je mo-

jím vlastníctvom. Mám
pred sebou ešte ďalekú
cestu, ale nie som na
tej ceste sám, je so
mnou Kristus – Živý
chlieb. Keď ho budem
jesť, nájdem v ňom silu,
a v sile toho pokrmu
dôjdem až k cieľu.

Silou toho pokrmu vstanem z mŕt-
vych v posledný deň.

Prví kresťania si stále pripomí-
nali, že sú Božími deťmi. Ježiš ich
vyzýval, aby sa Bohu prihovárali ako
Otcovi a aby sa cítili ako Boží sy-
novia a dcéry. – jg –

(Jn 6, 47)

L

NEDEĽA 27. JÚLA 2003 BOLA

VENOVANÁ BOSNE A HERCEGOVINE

KORENE KRESŤANSTVA v Bos-
ne a Hercegovine s najväčšou
pravdepodobnosťou siahajú do

čias prvotnej Cirkvi. Katolícke kres-
ťanstvo je tu od 14. storočia. Cirkev
sa tu nachádza na križovatke rozlič-
ných svetov a tradícií, kde sa častej-
šie odohrávajú vojnové konflikty než
priateľské stretnutia. Jej stav sa
zhoršil po podrobení krajiny Turkami
(1463 a 1482). Počas osmanskej
nadvlády tu boli katolíci vystavení
tvrdému prenasledovaniu.

V poslednej vojne (1992-1995) Ka-
tolícka cirkev tejto krajiny znova veľ-
mi trpela. Viac ako polovicu katolíkov
z krajiny vyhnali a mnohých zavraž-
dili. Bolo zničených až 60% kostolov
a cirkevných budov. Teraz žije v Bos-
ne a Hercegovine už iba približne
450.000 katolíkov.

PATRÓNI A SVEDKOVIA NASLEDOVANIA

KRISTA V BOSNE A HERCEGOVINE
Ochrancom krajiny je sv. Eliáš

(20. júla), prorok z Tésby v Galaáde,
a sv. Gregor (23. apríla), rímsky vo-
jak, umučený za čias cisára Diokle-
ciána v Kapadócii alebo v Lydde
okolo r. 304.

V Bosne a Hercegovine je množ-
stvo väčšinou anonymných mučení-
kov. Známych je aj päť rehoľníc –
„mučeníc z Driny“ (1941).

Počas 2. svetovej vojny a vyše 50-
ročnej komunistickej diktatúry zapla-
tilo životom za svoju vieru množstvo
kňazov, rehoľníkov, rehoľníc a laikov.

Vo vojne v rokoch 1992-1995 v die-
céze Banja Luka obetovalo život za
vernosť evanjeliu 10 kňazov a rehoľ-
níkov.

Jedným z prvých vyznávačov z ra-
dov laikov v Bosne a Hercegovine,
ktorý bol blahorečený, bol dr. Ivan
Merz.         – rm –

Stredoeurópske katolícke dni
prebiehajú v období od 1. júna
2003 do 23. mája 2004 a ich
organizuje Katolícka cirkev v 8
stredoeurópskych krajinách –
Bosne a Hercegovine, Česku,
Chorvátsku, Maďarsku, Poľs-
ku, Rakúsku, Slovensku a Slo-
vinsku. V zmysle novej evanje-
lizácie a „europeizácie“ Európy
má byť v centre podujatí spoloč-

ná zodpovednosť veriacich za Cirkev a spoločnosť. Stredoeurópske katolícke dni sa
nezameriavajú výlučne dovnútra Cirkvi, ale chcú pôsobiť aj v spoločenskej rovine.

Vyvrcholením a záverom Stredoeurópskych katolíckych dní bude Púť národov
do Mariazellu, ktorá sa uskutoční 22. a 23. mája 2004. Táto púť sa má konať pod
mottom: „Urobte všetko, čo vám povie“ (Jn 2, 5).

Ako liturgické uvedenie a naladenie na Stredoeurópske katolícke dni a Púť
národov v Mariazelli sa vo všetkých ôsmich krajinách počas ôsmych nedieľ budú
súčasne sláviť bohoslužby zamerané vždy na jednu z týchto krajín. Aktuálne infor-
mácie na www.katolickedni.sk.



Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00  – Ústav Ut, Št, So, Ne o 11.00

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Sv. Kláry, pn. 6.45
Dt 10,12-22;Ž 147; Mt 17,22-27 11.30

Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, 

svojho Boha.
17.00

Sv. Jany Františky de Chantal , rh. 6.45
Dt 31,1-8;(Ž)Dt 32,3-12; Mt 18,1-14 11.30

Pán je vodcom svojho verného ľudu. 17.00
Sv. Ponciána, pp.mč. a sv. 
Hypol ita, kň. mč. 6.45

Dt 34,1-12; Ž 66; Mt 18,15-20 11.30
Nech je zvelebený Boh. 17.00

Sv.M aximil iána M .Kolbeho,kň.mč. 6.45
Joz 3,7-10a.11.13-17;Ž 114; Mt 18,21-19,1 11.30 + začiatok adorácie

Aleluja, aleluja, aleluja. 18.00 záver adorácie

Nanebovzatie Panny Márie 6.45 prikázaný sviatok
Zjv 11,19a; 12,1-10ab; Ž 45;1Kor 15,20-27a;Lk 1,39-56 11.30

Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná 

ozdobená zlatom.
18.00

Sv. Štefan Uhorského 6.40
Joz 24,14-29; Ž 16; Mt 19,13-15

T y, Pane, si moje jediné dobro. 18.00

7.00

9.00

10.30
15.00 vešpery

Prís 9,1-6; Ž 34; Ef 5,15-20;Jn 6,51-58 18.00

20. nedeľa v období cez rok

So     
16. 8.

Ne     
17. 8.

Pi     
15. 8.

St     
13. 8.

Št     
14. 8.

Po     
11. 8.

Ut     
12. 8.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

17.8.2003 7.00 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna R. Černáková P. Lörinc M. Žiaranová

2. čítanie A. Zapotoková D. Gajdošová J. Hudáček J. Kucharčík

prosby M. Ščerbej M. Ruttkayová M. Sakáčová

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach budú v nedeľu 17. 8. o 14.00 vešpery. SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Peter Šimko a Katarína Kosiaková
Ladislav Gugh a Martina Vinclerová

Jozef Ňaršanský a Jaroslava Belzová
Martin Fořšt a Daniela Horániová

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

ohlásiť to na farskom úrade.

1. Po - Pi pol hodiny pred každou
sv. omšou – možnosť prijať svia-
tosť pokánia.

2. Absolventi základných škôl sa mô-
žu prihlásiť na prípravu k prijatiu
sviatosti birmovania v úradných
hodinách od 1. 8. 2003 na farskom
úrade. Podmienkou k zápisu je ov-
ládanie základných modlitieb a pri-
kázaní. Záujemci nech sa hlásia
osobne.

3. Tí, ktorí ukončili 2-ročnú prípravu
k sviatosti birmovania môžu od
1. 8. do 31. 8. absolvovať závereč-
né preskúšanie v úradných hodi-
nách vo farskej kancelárii.

4. Záujemci o účasť na sv. omši so
sv. otcom v Rožňave, ktorí sa pri-
hlásili v sakristii nech do 25. 8. za-
platia poplatok 250 Sk.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
16. AUGUST – SV. ŠTEFAN
UHORSKÝ (975?-1038)

POCHÁDZAL Z PANUJÚCEJ
vojvodskej rodiny uhorskej. Na-
rodil sa v Ostrihome. V r. 995
si vzal za manželku kresťan-
skú bavorskú princeznú bl.

Gizelu.
V r. 997 po smrti svojho otca,

vojvodu Gejzu, Štefan prevzal vládu
v Uhorsku. Bojoval proti pohanom
vnútri svojej krajiny. Opravil porúca-
né kresťanské chrámy, ktoré pohania
zničili. Zo susedných krajín získal
mnoho horlivých učiteľov kresťanskej
viery. Štefan zavádzal u svojho ľudu
múdre kresťanské poriadky a vzde-
lanie. Celú krajinu rozdelil na 10 bi-
skupstiev, v tom dve arcibiskupstvá,
ktorým pridelil veľké pozemky. Takto
položil pevné základy pre kresťanskú
kultúru. Všade zakladal školy, vydal
zákonník. Duchovenstvu aj svetským
úradom predpísal latinčinu za úrad-
nú reč a zaviedol ju aj na svojom
dvore. Pápež Silvester II. dal Štefanovi
„ius legationis“ – apoštolskú právomoc
a jej odznak – apoštolský kríž. Odtiaľ
prislúchal uhorským kráľom titul:
„apoštolský kráľ “. Štefan zriaďoval
biskupstvá a menoval biskupov.

Na Vianoce r. 1000 ho arcibiskup
Dominik v Ostrihome slávnostne ko-
runoval za uhorského kráľa. Štefan
ako kráľ zdvojnásobil svoju apoštol-
skú horlivosť. Pre pútnikov z jeho
kráľovstva zriadil pútnické domy v Je-
ruzaleme, Ríme, Ravenne a v Cari-
hrade. Dozeral na to, aby kresťanská
viera prenikala život ľudu a zakázal
nemravný život. Sám kázal o viere,
zakladal nemocnice, obsluhoval cho-
rých, rozdával štedré almužny chu-
dobným. Krajina počas jeho dlhého
panovania prekvitala.

V r. 1031 chcel Štefan odovzdať
správu krajiny synovi Imrichovi, no 6
dní pred korunovaním povolal Boh

čistú Imrichovu dušu z pozemského
kráľovstva do svojho nebeského. Šte-
fan ťažko niesol smrť syna. Ešte 7
rokov žil Štefan bohumilo, ale čelil
chorobe i sprisahaniu proti jeho živo-
tu. Za svojho nástupcu na trón vyhlá-
sil Petra, syna svojej sestry Gizely.

Zomrel 15. 8. 1038. Pochovali ho
v bazilike v Stoličnom Belehrade.

        – rm –

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 2. 8. si sviatosť
manželstva vyslúžili Bohdan
Čeľovský a Denisa Gibová. Na

spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.


