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ŠIESTEHO JANUÁRA slávi-
me sviatok Zjavenia Pána
alebo Troch kráľov. Je to je-

den z najstarších sviatkov kresťanskej
Cirkvi, ktorým vrcholí vianočná doba.

Aj keď evanjelista Matúš nehovorí
o kráľoch, ale o mudrcoch, predsa tradí-
cia od 6. storočia nazýva týchto mudr-
cov kráľmi. Nie celkom neopodstatnene,
lebo už prorok Izaiáš predpovedal: „Ná-
rody prichádzajú k tvojmu svetlu a králi
k žiare, čo ti vzišla“ (Iz 60, 3).

Mudrcov, ktorí prišli do Jeruzalema,
aby sa opýtali Herodesa, kde sa narodil
židovský kráľ, viedla hviezda. Nikto sa
nehodil lepšie pre oznámenie „východu
hviezdy“ než „mudrci z východu“. Pre
Matúša reprezentuje návšteva mudrcov
predovšetkým Mesiášov vzťah k poha-
nom. Boh prehovoril k pohanom cez
prírodu a filozofov; k Židom zasa cez
proroctvá. Aj týchto astrológov drobné
zrnko pravdy v ich vedomostiach
o hviezdach viedlo k „Hviezde“, ktorá
vyšla z Jakuba (Nu 24, 17). Udalosti
zodpovedajú židovskému očakávaniu Me-
siáša ako kráľa i Herodesovmu charak-
teru. Napokon existuje astronomické
potvrdenie betlehemskej hviezdy v kon-
junkcii (prekrytím sa) Jupitera so Sa-
turnom v súhvezdí Rýb v roku 7 pred
Kristom. Podľa legiend a tradícií Pred-
ného východu Jupiter bol považovaný za
hviezdu svetového vládcu a súhvezdie
Rýb za znamenie konca doby. Planéta

„Keď sa za čias kráľa Herodesa v judej-
skom Betleheme narodil Ježiš, prišli do
Jeruzalema mudrci od východu a pýtali
sa: »Kde je ten novonarodený židovský
kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe
a prišli sme sa mu pokloniť.«“ (Mt 2, 1-2)

H ODINY ZAČALI odbí-
jať prvé minúty no-
vého roku, veľmi

významného svojím číslom, aj obsa-
hom – 2000;  posledný rok dvadsia-
teho storočia a Svätý rok. Ľudská
zvedavosť a obavy sa hneď hlásia
ako vždy na každom začiatku: aký
bude, čo prinesie?

Tieto a podobné otázky pre-
zrádzajú úzkosť a s ňou
spojenú aj stiesnenosť,
podľa štatistiky chorobu
moderného človeka.
Stavy ducha, ktoré sa
objavujú tam, kde je
nedostatok viery a dôvery
v Boha, tam, kde je prvý
človek a nie Boh.

Viera predsa hovorí: „Nebuďte
ustarostení o svoj život… Kto sa bude
usilovať zachrániť si život, stratí ho, kto
ho stratí, získa.“ To sú slová večného,
vždy jestvujúceho Boha, pod ktorým
je pečať krvi s odkazom: „Nebo a zem
sa pominú, ale moje slová nie.“ Boh je
istota a kto sa tej drží, nemusí sa
báť.

Nedávajme si otázku: Aký bude, čo
bude..? Boh vie všetko, čo bude, čo
prinesie, čo sa stane. Držme sa rad-
šej základu: „Kto verí vo mňa, bude
žiť… Kto verí vo mňa zachová moje
slová…“ A to je oveľa dôležitejšie
a reálnejšie ako sa pýtať, čo bude,
keď nevieme predvídať ani minútu

dopredu. Pán časov a vekov vie
všetko. Verme mu a on sa

postará o všetko a každé-
ho, veď ani vlas na hla-
ve sa neskriví bez jeho
vôle. Ani jeho matka
neradí ináč, len pripo-
mína: „Čo povie, urobte.“
Ak sa tak budeme

snažiť prežívať nový rok
2000 v Božej prítomnosti,

prestane strach, pesimizmus
i obava. Nastúpi činná istota. Boh
vie a to nám postačí. Jemu sa
zverme podľa slov mudrca: „Zlož svoju
starosť na Pána, on sa postará.“

Na prahu nového roku 2000 vás
pozdravujú a milosti i požehnanie vy-
prosujú vaši duchovní otcovia.

Ján Lauda, dekan
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Saturn bola považovaná na Východe za
hviezdu Palestíny. Z toho bol vyvodený
záver: Keď sa stretne Jupiter so Sa-
turnom v znamení Rýb znamená to, že
sa v Palestíne v tomto roku objaví vlád-
ca konca časov. Poukázanie na hviezdu

malo svoj význam
aj vzhľadom na
antické zmýšľa-
nie, podľa kto-
rého pri na-
rodení každého
človeka zasvietila

na nebi hviezda a pri jeho smrti opäť
zmizla. Čím významnejší  bol človek,
tým jasnejšia bola jeho hviezda.

Mudrci zvestovali židovskému národu
narodenie jeho Mesiáša. Od začiatku
však nebola táto zvesť schopná pohnúť
tými, na ktorých najviac záležalo.

Evanjelista Matúš nespomína ani po-
čet mudrcov (traja), ale vzhľadom na da-
ry, ktoré sú v Starom zákone považované
za dary kráľovské (zlato, kadidlo a myr-
hu), môžeme v súlade s tradíciou usu-
dzovať, že boli traja. Na základe legiend
sa nám zachovali aj ich mená Gašpar,
Melichar a Baltazár, ale tradujú sa aj
starodávne zvyky, ktoré súvisia s požeh-
návaním domov. Nad domovými dverami
sa zapíše číslo daného roku spolu so
začiatočnými písmenami troch kráľov.
Napr. 20-G+M+B-00. Veľkým písmenám
abecedy v nápise (C+M+B) sa niekedy
prikladá aj iný význam, keď sa prekla-
dajú ako „Christus Mansionem Benedi-
cat“, čo značí Kristus nech žehná tento
dom.

V súvislosti s týmto významným
sviatkom existujú aj ďalšie zvyky (napr.
deti preoblečené za troch kráľov s betle-
hemom chodia z domu do domu a spie-
vajú koledy a kriedou označujú veraje
dverí). Najdôležitejšie však je, aby
„zjavenie“ preniklo hlboko do našich
sŕdc a vyvolalo tú zmenu, ktorú prišiel
uskutočniť na tento svet Spasiteľ Ježiš
Kristus. – bl –

Jubilejný rok



7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. I. Farkašová J. Hudáček D. Gajdošová J. Galgan M. Prosbová

2. M. Ščerbej B. Šimková P. Sovák P. Urban M. Andráš

p. R. Kolodiová deti D. Kassay M.Švagrovská R. Jurko

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 9. 1. 2000
7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice

1. J. Galgan M.Ruttkayová P. Béreš J. Karniš A. Andrej

2. M. Čierna H. Magurová N. Tomková K. Kassayová J. Bálint

p. Ľ. Bajus deti M. Sakáčová G. Karičková M. Borová

ÈÍTANIA NA SVIATOK ZJAVENIA PÁNA 6. 1. 2000

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
3. 1.

r. Uzreli všetky končiny zeme spásu
nášho Boha.

Trebišov
6.45

11.30
16.30

Vojčice 18.00

Ut
4. 1.

r. Uzreli všetky končiny zeme spásu
nášho Boha.

Trebišov
6.45

11.30
16.30

Vojčice 18.00

St
5. 1. r. Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Trebišov
6.45

11.30
16.30 stretnutie učiteľov

Vojčice 18.00

Št
6. 1.

ZJAVENIE PÁNA - Traja králi

Trebišov

7.30 požehnanie vody

prikázaný sviatok 9.00

r. Budú sa ti klaňať, Pane, všetky
národy sveta.

10.30
14.30 pobožnosť

18.00
Vojčice 9.00 požehnanie vody

Pi
7. 1.

Sv. Rajmunda z Peňafortu, kň.
Trebišov

6.45
11.30

r. Otec dal Synovi kráľovstvo
všetkých národov.

18.00 mládežnícka +
‚stretko‘ mladých

Vojčice 18.00

So
8. 1.

fatimská sobota
Trebišov

6.45 sv. ruženec

r. Budú sa ti klaňať, Pane, všetky
národy sveta.

18.00
Vojčice 6.45 sv. ruženec

Ne
9. 1.

KRST KRISTA PÁNA
1. nedeľa v období cez rok

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
14.30 vešpery

18.00

Vojčice
9.00

14.00 pobožnosť

SV. BAZIL VEĽKÝ (329/30-379)

NARODIL SA v kapadóckej Cé-
zarei, v Malej Ázii v rokoch

329–330. Dobrí kresťanskí rodičia mu
dali vynikajúcu literárnu a nábožen-
skú výchovu. Vyrastal ako každé iné
dieťa, pričom bolo badať jeho nad-
priemernú rozumovú bystrosť. Štu-
doval rétoriku, ale zaujímal ho i hlbší
duchovný život. Najprv bol pustovní-
kom. Istý čas žil ako mních v Ponte.
Počnúc rokom 360 musel Bazil
niekoľkokrát opustiť mníšsky život,
aby ako teológ bránil božstvo Ježiša
Krista proti heréze arianizmu.

Roku 364 bol vysvätený za kňaza
a roku 370 sa stal biskupom rodného
mesta. Jednou z hlavných úloh bola
obrana kresťanskej pravovernosti.
Bola to nielen ťažká, ale i veľmi ne-
vďačná úloha. Veľkým sklamaním pre
Bazila bol nedôverčivý, až odmietavý
postoj pápeža Damaza, od ktorého
Bazil žiadal pomoc pre herézou a ne-
pokojmi zmietanú východnú Cirkev.
V blízkosti Cézarey dal postaviť
rozsiahle charitatívne stredisko, kto-
rého súčasťou bola nemocnica s od-
deleniami podľa druhu chorôb. Bazi-
lova mnohoraká činnosť sa odzrkad-
ľovala i v jeho spisbe. Okrem iného
napísal Pravidlá pre mníchov, ktoré
ešte aj dnes zachovávajú mnohí vý-
chodní mnísi.

Zomrel 1. januára 379. Až po smrti
získal plné uznanie za hrdinský
kresťanský život. Jedným z prejavov
tohto uznania je i titul „Veľký“, ktorý
mu dáva nielen kresťanstvo, ale i ne-
kresťanský kultúrny svet.    – rm –

1. V stredu, 5. I., po večernej sv.
omši bude duchovná obnova pre
učiteľov. Na toto stretnutie pozý-
vame všetkých učiteľov základ-
ných a stredných škôl.

2. Na slávnosť Zjavenia Pána bu-
deme požehnávať vodu pri ran-
nej sv. omši o 7.30 v Trebišove a
vo Vojčiciach o 9.00 hod.

3. V piatok, 7. I., po večernej sv.
omši bude vystavená Sviatosť ol-
tárna k poklone do 20.00 hod.,
kedy bude požehnanie. Zároveň
začíname pravidelné stretnutia
mladých po večernej sv. omši.

4. Budúcu nedeľu, 9. I., popoludní
o 14.30 budú vešpery.

5. V sobotu, 15. I., o 15.00 v KaSS
chystáme prednášku na tému
Prirodzená metóda plánovaného
rodičovstva.

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica St, Pi, So  o 16.00

Ústav Po, Ut, Št o 15.30
a Ne o 10.30

Kancelária farského úradu
 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00

          Pi 15.00 – 16.30
Krstná náuka piatok o 16.00

OZNAMY SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


