
IRKEV NAZÝVA „vtelením“ sku-
točnosť, že Boží Syn prijal
ľudskú prirodzenosť, aby v nej
uskutočnil našu spásu. Vtelenie

je teda tajomstvo obdivuhodného spoje-
nia božskej a ľudskej prirodzenosti v jed-
nej osobe Slova.

Ježiš hovorí: „Ja som živý chlieb,
ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť
z tohto chleba, bude žiť naveky. A
chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za
život sveta“ (Jn 6, 51). Keď v modlitbe,
ktorú nás naučil Pán, hovoríme „daj
nám“, vyjadrujeme v spoločenstve s na-
šimi bratmi svoju synovskú dôveru
k nášmu nebeskému Otcovi. „Chlieb
náš“ označuje pozemský pokrm, po-
trebný na výživu, a znamená aj Chlieb
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života – Božie slovo a Kristovo telo.
Prijímame ho ako potrebný podstatný
pokrm hostiny Kráľovstva, konanej
v Eucharistii.

Náš chlieb je aj to, že počúvame
v Cirkvi čítania; aj to, že počúvame
a spievame chválospevy. Lebo toto všetko
je potrebné pre naše putovanie a hľada-
nie Božieho kráľovstva. Kristus je chlieb,
ktorý každý deň poskytuje veriacim ne-
beský pokrm. Tým, ktorí hľadajú Božie
kráľovstvo, Boh sľubuje, že im pridá
všetko ostatné. Keďže všetko patrí Bo-
hu, tomu, kto má Boha, nič nebude
chýbať, ak on sám neopustí Boha.

Ježiš je vtelený Boh, on je naplno
Boh a naplno človek, on prišiel sku-
točne od Boha a skutočne na túto zem,
on rovnako patrí k Najsvätejšej Trojici
ako skutočne patrí do ľudskej rodiny.
Je „chlieb, ktorý zostúpil z neba“ – a je
tým, kto sa ako človek pohybuje na
zemi. Hľadajme ho tam, kde skutočne
je, nie len tam, kde si myslíme, že by
byť mohol.  – jg –

AJVÄČŠÍ MARIÁNSKY SVIATOK
Nanebovzatia Panny Márie sa
slávi v Cirkvi od najstarších čias

15. augusta. V prvých storočiach cir-
kevní otcovia hovorili len vo všeobec-
nosti o nebeskej sláve Panny Márie,
pričom výslovne nespomínajú jej te-
lesné nanebovzatie. Od 6. storočia je
však v Cirkvi už všeobecnou náukou, že
bola i s telom vzatá do neba.

Keď pápež Pius XII. dňa 1. novembra
1950 vyhlásil mariánsku dogmu o Na-
nebovzatí Panny Márie, vysvetlil, čo to
znamená, totiž, že „nepoškvrnená Boho-
rodička Mária, vždy Panna, bola po skon-
čení zemskej púte s te-
lom i dušou vzatá do
nebeskej slávy“. Pius
XII. pri vyhlásení
dogmy poukázal na
rajské prisľúbenie Bo-
žie, ktoré bude v do-
konalom víťazstve nad
diablom a ktoré je za-
ložené na premožení
hriechu a smrti. Ako
to zdôrazňovali aj ot-
covia od 2. storočia,
je v tomto boji a víťaz-
stve s Kristom čo naj-
užšie spojená i keď
jemu podriadená, jeho matka, prebla-
hoslavená Panna Mária.

Tak ako slávne Kristovo vzkriesenie
bolo podstatným a posledným prejavom
tohto víťazstva, tak aj pre Pannu Máriu
bol tento boj zakončený oslávením jej
panenského tela, aby takto po svojom
pozemskom živote ani telom nebola
odlúčená od svojho syna.

Do neba teda bola vzatá Božia a naša
Matka, preblahoslavená Panna Mária.
Božia preto, lebo porodila Ježiša Krista
– Božieho Syna. Naša preto, lebo je
matkou Cirkvi, teda jej každého člena.

Už na prvých stránkach Svätého
písma je popri obraze prvej ženy – Evy,
ktorá je matkou všetkých žijúcich, aj

obraz druhej ženy, tej, ktorej potomstvo
rozšliape hlavu hada.

Tak, ako po boku prvého Adama
stála Eva, tak aj po boku nového Adama
– Krista – postavil Boh novú Evu,
Máriu, aby pomáhala Kristovi vo vyko-
návaní diela spásy.

Mária je pre všetkých kresťanov, pre
celú Cirkev vzorom, lebo v nej sa
zjavuje tajomstvo Cirkvi. Mária nám zja-
vuje základnú pravdu, základný zákon
Božieho účinkovania v dejinách spásy,
že Boh stvoril človeka preto, aby sa stal
jeho partnerom, aby s ním viedol dialóg,
čím sa dielo spásy líši od diela stvore-

nia, teda jednostran-
ného účinkovania
Boha. Od stvorenia
človeka, ako rozum-
nej a slobodnej by-
tosti, už nechce Boh
účinkovať sám, ale
v dialógu s člove-
kom. Vrcholná fáza
medzi Bohom a člo-
vekom nastala vtedy,
keď sa Slovo stalo
Telom. Na jednej
strane Kristus – vte-
lené slovo, na druhej
Nepoškvrnená – Ne-

vesta Slova, tá, ktorá prijala vtelené
Slovo. „Hľa, služobnica Pána, staň sa mi
podľa tvojho slova!“ (Lk 1, 38) V tom
momente Nepoškvrnená Mária sa stáva
vrcholom kresťanského života a vzorom
Cirkvi.

Každý z nás je povolaný k tomu, aby
nadviazal spasiteľný dialóg s Bohom
v Kristovi. To je zmysel nášho života.

Nanebovzatá Panna Mária je nám
vzorom a inšpiráciou, aby sme boli
Cirkvou aktívnou, životodarnou, ktorá
prostredníctvom modlitby, viery a utr-
penia, prostredníctvom dobrých skut-
kov a obety privádza do Cirkvi a prijíma
medzi seba ľudí, ktorí doposiaľ do
Cirkvi nepatrili, ani ju netvorili.  – bl –

Ó, JEZ¡ IŠU,
TY CHLIEB Z¡ IVÝ!

NANEBOVZATIE
PANNY MÁRIE Ježiš je Boží Syn, ktorý sa

stal človekom, vyšiel od
Boha, zostúpil z neba
a prišiel v tele, lebo „Slovo
sa telom stalo a prebývalo
medzi nami“ (Jn 1, 14).



OZNAMY

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 20. 8. 2000

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 18.00 9.00

Z.Hradište 19.15 10.30

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. J. Galgan H. Magurová K. Kassayová B. Dinisová P. Berta

2. K. Bálintová J. Hudáček D. Kassay P. Béreš J. Bálint

p. A.Chovancová D. Gajdošová M. Borová

Vo Vojčiciach v nedeľu, 20. 8., budú o 14.00 hod. vešpery.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
14. 8.

Sv. Maximiliána M. Kolbeho, kň. mč. 6.45
r. Plné sú nebo i zem tvojej slávy.

(vigília)        r. Vstaň, Pane, zaujmi svoje
miesto, ty a tvoja vznešená archa.

11.30

16.30

Ut
15. 8.

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE 6.30
prikázaný sviatok 11.30

r. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná
ozdobená zlatom.

16.30
18.00

St
16. 8.

Sv. Štefana Uhorského 6.45

r. Pánova sláva prevyšuje nebesia.
11.30
16.30

Št
17. 8. r. Nezabúdajme na Božie diela.

6.45
11.30
18.00

Pi
18. 8. r. Odvrátil sa tvoj hnev a potešil si ma.

6.45 +začiatok adorácie

11.30
17.00 záver adorácie +krížová cesta

18.00

So
19. 8.

Sv. Jána Eudes, kň. 6.45
r. Bože, stvor vo mne srdce čisté. 18.00

Ne
20. 8. 20. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

ARODIL SA 7. 1. 1894 v Zdun-
skej Wole pri Lódži v Poľsku.
Rajmund Kolbe mal zbožných

rodičov, energickú matku, ktorá
životné problémy riešila viac u nôh
Madony ako peňaženkou. Tá bola po-
najviac prázdna. Matka vštepovala
svojim deťom lásku k svätej Panne.
Raz jej malý Rajmund oznámil, že vi-
del Matku Božiu a mal vidinu o dvoch
korunách. Chlapec si prosil od Matky
Božej „bielu i červenú korunu“. Matka
Božia mu dala totiž na výber, či chce
nevinnosť alebo mučeníctvo. Chlapec
si žiadal oboje.

Už v detstve pochopil, že svätá
Panna mu bude všetkým – Matkou
i Kráľovnou, on jej rytierom! Svätá
Panna si ho zavedie k chudobným
synom svätého Františka a 4. 9. 1910
teda vstúpil k minoritom. Rajmund,
ako františkán pod menom p. Maxi-
milián, stáva sa apoštolom pera.

Koncom októbra 1912 odchádza do
Ríma študovať filozofiu a teológiu,
kde 17. 10. 1917 zakladá Máriinu milí-
ciu, aby bojovala proti satanovi a zlu.
Roku 1918 vracia sa ako kňaz s dvoma
doktorátmi do Poľska. Zakladá časo-
pis „Rytier Nepoškvrnenej“ a vydáva
veľa publikácií. Zakladá k tomu oso-
bitné vydavateľské mestečko Niepoka-
lanów. Tu ho cez 2. svetovú vojnu dňa
17. 2. 1941 gestapo zatkne a odvlečie
do koncentračného tábora v Osvienči-
me. V Osvienčime ho nepoznajú viac
ako človeka, ako kňaza, ale ako číslo
16670. Zomiera 14. 8. 1941 obetujúc
sa za spoluväzňa Františka Gajowni-
czeka. Pápež Pavol VI. ho vyhlásil za
blahoslaveného 17. 10. 1971 a pápež
Ján Pavol II. za svätého.

Otec Maximilián je z našich čias a
z našich radov. Dokázal, že je možné
milovať ľudí aj v zemskom pekle.

– rm –

SV. MAXIMILIÁN KOLBE, KŇAZ
A MUČENÍK (1894 – 1941)

BRATSTVO SV. ŠKAPULIARA
V TREBIŠOVE JUBILUJE

Dňa 5. 8. 2000 bola 10. jubilejná
obliečka do sv. škapuliara. V našej
farnosti prijalo z rúk kňaza karmelitán-
sky škapuliar zatiaľ 323 členov, prvá
obliečka bola 7. 9. 1996. Záujemcov
o sv. škapuliar môže prijať do Brat-
stva sv. škapuliara každý kňaz.

VÝŇATOK Z LISTU PREZIDENTOVI
SR Z 3. 8. 2000

Vaša Excelencia!
Vyjadrujeme úprimnú radosť z Vašej

rekonvalescencie za všetkých obyvate-
ľov nášho okresu. Naša radosť pramení
z viery našich občanov, ktorí sa modlili
a prosili Pána Boha a našu patrónku
Sedembolestnú Pannu Máriu o Vaše
uzdravenie z veľmi ťažkej choroby. Sme
veľmi šťastní, že naše prosby boli vy-
počuté a Pán prinavracia Vám zdravie
a nám všetkým prezidenta. Nech Vám
žehná a chráni Vás všemohúci Boh.

S veľkou úctou
Milan Urban, OÚ v Trebišove

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu, 5. 8., si sviatosť
manželstva vyslúžili Jozef
Jarošík a Zuzana Ferčáková,

Tomáš Masár a Františka Klimeková.
Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi, Ne o 16.00

Ústav Ut, Št, So o 11.00
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

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


