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O MÔŽE PRE DNEŠNÚ rodinu,
pre otca, matku a deti zname-
nať Svätá rodina? Veď vtedy to

bolo celkom inak. – Všetko? Bolo tam
Dieťa, ktoré milovala Mária, jeho
matka a Jozef, zákonný otec. Títo
traja boli jedno vo vzájomnej úcte
a láske.

Púť dvanásťročného Ježiša do Je-
ruzalema predstavuje medzník v jeho
živote a v živote jeho rodičov. Ježiš
miloval svojich rodičov, ale teraz
„musel“ zostať v dome svojho Otca.
Boží svet a Božie slovo sú dušou
jeho života. Bolo toho veľa, na čo sa
mal Ježiš pýtať učiteľov v chráme.
Nebadane sa pýtajúci
stáva učiteľom. Aj svo-
jim rodičom odpovedá
otázkami. Otvorene sa
hovorí, že Mária a Jozef
boli jeho slovami viac
ohromení ako obšťast-
není. Potrebovali čas,
aby ich pochopili. Aj
Ježiš potreboval roky
svojej mladosti, aby do-

BOL POSLUŠNÝ rástol na svoje poslanie. „Prišiel do
svojho vlastného, a vlastní ho nepri-
jali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc
stať sa Božími deťmi“ (Jn 1, 11-12).

Ježiš Kristus ostáva v ustavičnom
spojení s Otcom a dokonale mu je
poslušný. Ako človek žije spolu
s matkou a s ochrancom a vo všet-
kom ich poslúcha. To, že dvanásťroč-
ný Ježiš ostal v chráme, je fakt,
ktorý akoby narušil túto poslušnosť.
Môžeme to chápať rôzne. Možno ro-
dičia nevenovali dostatočnú pozor-
nosť dieťaťu: „Nazdávali sa, že je
v sprievode.“ A on zabudnutý ostal
v Otcovom dome. Možno tým, že
dosiahol určitý stupeň zrelosti, chcel
rodičom naznačiť, kým je, že má svo-
je poslanie, ktoré mu zveril Otec.

Celkom určite je príkladom pre
deti. Stratil sa síce,
ale je v chráme. Je
tam, kde ho rodičia
môžu ľahko nájsť.

Prácou svojich rúk
si zarába na živobytie.
Božia milosť bola s ním
a vzrastal v múdrosti
a veku. Vzrastal v mi-
losti pred Bohom i pred
ľuďmi.  – jg –

OD SVÄTOU RODINOU rozumie-
me Nazaretskú rodinu, ktorá sa
vyznačovala znakmi dokonalej ro-

diny, ktorá pre nás kresťanov je vzorom
a nekonečnou inšpiráciou pre vedenie
rodinného života.

Hlavou tejto rodiny bol Jozef,  zákoni-
tý manžel nazaretskej panny Márie a Je-
žišov vychovávateľ. Panna Mária bola
z Božej vôle Jozefovou manželkou a Ježi-
šovou matkou. Ježiš, podľa ľudskej
prirodzenosti, bol synom Márie a bol po-
kladaný za Jozefovho syna. Pre nás sú
najdôležitejšie vlastnosti členov tejto ro-
diny, ako nám ich opisujú evanjeliá. Jo-
zef, jej manžel, bol človek spravodlivý (Mt
1, 19). Mária bola čistá nazaretská panna
(Lk 1, 27), ktorá bola poslušnou manžel-
kou (Lk 2, 5) a starostlivou matkou (Lk 2,
48). Ježiš je charakterizovaný ako po-
slušný syn: „Potom sa s nimi vrátil do
Nazareta a bol im poslušný… A Ježiš sa
vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Bo-
ha i u ľudí “ (Lk 2, 51).

Mnohí si ale predstavujú Nazaretskú
Svätú rodinu skôr na základe legiend,
kde sa najčastejšie vyobrazuje sv. Jozef
ako píli drevo, Panna Mária usilovne
pradie alebo obšíva a Ježiško sa hrá
s holubmi alebo pomáha sv. Jozefovi. Je
to nesprávny, zjednodušený pohľad na
Svätú rodinu.

Svätá rodina z Nazareta má byť našim
rodinám najvznešenejším ideálom. Aby
sa takým ideálom stala, musíme poznať
hodnoty, ktoré táto rodina ponúka kaž-
dému pri budovaní svojej rodiny a záro-
veň musíme poznať hodnoty, aké tvorí-
me v našich rodinách.

Veľmi krásne, výstižne a poučne sa
o Svätej rodine vyjadril pápež Pavol VI.,
keď pred 40-timi rokmi v bazilike Zves-
tovania preblahoslavenej Panny Márie
v Nazarete 5. 1. 1964 povedal: „Nazaret-
ský dom je školou, v ktorej začíname po-
znávať Kristov život: je to škola evanjelia…

Učí nás predovšetkým mlča-
niu. Kiež by v nás ožila
hlboká úcta k mlčaniu, k to-
muto obdivuhodnému a ne-
vyhnutne potrebnému postoju
ducha… Okrem toho tu vidíme pravý
spôsob rodinného života. Nech nám Naza-
ret pripomína, čo je rodina, jej spoločenstvo
lásky, jej vážna a žiarivá krása, jej po-
svätná a nedotknuteľná osobitosť… A na-
pokon tu poznávame školu práce. Ó, na-
zaretský domov, dom tesárovho syna! Tu
predovšetkým by sme chceli pochopiť a
osláviť tvrdý, ale vykupujúci zákon ľudskej
práce...“

Aká je naša rodina? Čo pre ňu zna-
mená tá z Nazareta? Uvedomujeme si, že
rodina je svätá už svojím pôvodom?
Základy pre ňu sa kladú pri uzatváraní
manželstva. Ustanovil ich sám Boh a
Kristus toto ustanovenie potvrdil, opat-
ril pečaťou nerozlučiteľnosti a povýšil
na sviatosť.

Rodina je svätá aj svojím cieľom. Cie-
ľom manželstva je byť nástrojom v stvo-
riteľových rukách, v požehnaní na de-
ťoch, a potom vzájomne si pomáhať tak
telesne, ako i duševne. Najvlastnejším
cieľom rodiny je dostať sa k Bohu, ako
ku svojmu poslednému cieľu. Takto je
rodina nielen nevyhnutnou bunkou
spoločnosti, štátu, ale aj Cirkvi. Lebo
kým rodičia dávajú telesný život, Cirkev
vo sv. krste vedie k životu nadpozem-
skému skrze Ježiša Krista.

Ako je to v slovenských rodinách?
Aké predstavy prevládajú? No, často veľ-
mi smutné. Predstava, že „iba dvaja“
tvoria rodinu je mylná. Ešte scestnejšia
je predstava rodiny: „Dvaja a pes“. I tí,
čo psíka počítajú azda do svojej rodiny,
nie sú ešte rodinou. Lebo „psia rodina“
je možná iba v ríši zvierat.

Zamyslime sa nad Svätou rodinou,
nad jej životom a pokúsme sa ho napo-
dobniť, priblížiť sa k tomuto ideálu ro-
diny, ktorý je stále aktuálny aj napriek
dvom tisícročiam, ktoré uplynuli.  – bl –
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Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.00  – Ústav Ut, Št, So, Ne o 11.00

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Sv. Tomáša Becketa, bs. mč. 6.45 † Andrej

1 Jn 2,3-11; Ž 96; Lk 2,22-35 11.30 †  Mária

Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem. 18.00 † rod. Mitrová

6.45
1 Jn 2,12-17; Ž 96; Lk 2,36-40 11.30 ¤ manželia Mária a Peter

Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem. 18.00 ¤ Ján

Sv. Silvestra I., pp. 6.45
1 Jn 2,18-21; Ž 96; Jn 1,1-18

Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem. 17.00 † Andrej, Mária, Anna

Slávnosť Panny M árie Bohorodičky 7.30 † Michal, Anna

prikázaný sviatok 9.00 ¤ Klára

Nm 6,22-27; Ž 67; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21       10.30
Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás. 18.00 ¤ Anna

6.45

11.30 ¤ Michal

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. 18.00 ¤ ruž. Bratstvo

Najsvätejšieho mena Ježišovho 6.40 † Anna, Zuzana

Flp 2,1-11; Ž 8; Lk 2,21-29    Pane, náš Vládca, 

aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. 18.00 † Alžbeta, Júlia, Anna

7.30 ¤ Štefan

9.00 ¤ rod. Fedáková

10.30
15.00 pobožnosť

Sir 24,1-2.12-16; Ž 147; Ef 1,3-6.15-18;Jn 1,1-18 18.00 ¤ za pokoj v rodinách

Po     
29. 12.

Ut     
30. 12.

St     
31. 12. 
2003

Št     
1. 1. 
2004

So     
3. 1.

2. nedeľa po Narodení PánaNe     
4. 1.

Pi     
2. 1.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziáns-
keho, bs. uč.      1Jn 2,22-28; Ž 98; Jn 1,19-28
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 17.00 9.00 18.00 8.00 9.00

Z.Hradište 10.30 10.30

4.1.2004 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus D. Gajdošová A. Potocká B. Dinisová

2. čítanie K. Balintová M. Kužmová N. Tomková M. Švagrovská

prosby H. Magurová deti J. Karniš

������������������������������

������������������������������

V piatok bude adorácia, začiatok po sv. omši o 11.30, záver po večernej sv. omši.
Vo Vojčiciach bude v nedeľu 4. 1. o 14.00 pobožnosť.

OZNAMY
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SVÄTICA TÝZ¡ DÒA

3. JANUÁR – SV. GENOVÉVA
(422-500,502?)

ODĽA SPISU Život Genovévy
sa Genovéva narodila okolo r.
422 v dedine Nanterre asi 10

km od Paríža ako dcéra roľníka.
V r. 429 si šesťročnú Genovévu vši-

mol biskup. Rodičom povedal: „Bla-
hoželám vám k tejto dcérke! Vy-
chvajte ju pre Boha. Pán ju vyvolil ku
svätosti a k posväteniu iných!"

Ako 15-ročná sa definitívne zasvä-
tila Pánovi, keď zložila sľub panen-
skej čistoty do rúk parížskeho bis-
kupa Vilicusa. Po smrti rodičov odiš-
la bývať do Paríža ku svojej krstnej
matke. Veľmi ju trápila reuma,
niekedy sa nemohla ani pohnúť.
Napriek tomu viedla veľmi prísny ži-
vot. Jedla iba dva dni do týždňa, a to
iba chlieb a vodu.

ÈÍTANIA NA SLÁVNOST¡  PANNY MÁRIE BOHORODIÈKY

1.1.2004 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna M. Ruttkayová M. Sakáčová J. Kucharčík

žalmy J. Hudáček

2. čítanie M. Ščerbej P. Urban P. Lörinc M. Žiaranová

prosby A. Zapotoková R. Černáková J. Hudáček
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1. V prvopiatkovom týždni bude-
me spovedať pol hodiny pred
každou sv. omšou (okrem Sil-
vestra a Nového roku).

2. V St 31.1. bude po sv. omši o
17.00 rozlúčka so starým rokom.

3. Nový rok môžeme spoločne priví-
tať v našom kostole o 0.00 hod.
Ste srdečne vítaní.

4. V Pi 2.1. bude po obedňajšej sv.
omši vyložená Sviatosť oltárna
k poklone.

5. V So 3.1. bude Fatimská sobota.

Jej skrytý život vzbudil u svetákov
mnoho závisti. Podozrievali ju, že sa
pretvaruje, že je čarodejnica. Dokon-
ca jej siahli na život. Všetko prijí-
mala s pokojom. V tom čase prišiel
do Paríža sv. Germán. Neuveril re-
čiam o nej a poslal jej posvätený
chlieb. Zasa mala na chvíľu pokoj.

Od r. 451 nachádzame Genovévu
zahrúženú do veľkých verejných pro-
blémov. Atila, kráľ Húnov, ktorý sa
sám nazýval Božím bičom, vtrhol do
Francúzska. Ohrozený bol aj Paríž.
Vtedy zasiahla Genovéva. Žiadala,
aby ľudia robili pokánie a nemusia
sa báť. Ženy sa uspokojoli, ale muži
ju chceli hodiť de Seiny. Vtedy pri-
šiel do Paríža arcidiakon biskupa
Germána, ktorý medzitým zomrel.
Priniesol Genovéve dary od Germá-
na, zastal sa jej. Ľud robil pokánie a
zase si vážil Genovévu.

Druhý raz zachránila Paríž, keď
mu hrozil veľký hlad. Na loďke sa
pustila po rieke Seine a vrátila sa
so 7 loďami potravín.

Nad hrobom sv. Dionýza vystavala
kostol, z ktorého vznikol benediktín-
sky kláštor Saint Denis.

Zomrela 3. januára 500-502. Za
francúzskej revolúcie 21. novembra
1793 jej telesné pozostatky zneuctili
a svätokrádežne spálili na námestí
della Gréve a popol hodili do rieky
Seiny.

Sv. Genovéva je patrónkou mesta
Paríž.         – rm –


