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NAMENIA, KTORÉ ROBÍ
Ježiš, svedčia o tom, že ho
poslal Otec. Vyzývajú veriť
v neho. Tým, čo sa na
neho obracajú s vierou,

udeľuje, o čo prosia. A tak zázraky
posilňujú vieru v toho, ktorý koná
skutky svojho Otca. Ale nie na obdiv.
Evanjelista Ján píše o Ježišových
znameniach: „Ale toto je napísané,
aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží
Syn…“ (Jn 20, 31). Napriek zrejmým
zázrakom niektorí Ježiša odmietajú.

Každý človek má
svoj úsudok a hod-
notí veci a javy
okolo seba. Do-
konca aj náš Spa-
siteľ bol pred-
metom ľudských
úsudkov a kritiky.
Vo väčšine jeho
pozorovatelia sa
vyjadrovali súhlas-
ne, ako o ňom
svedčí dnešné
evanjelium, kde sa
hovorí o uzdravení
h l u c h o n e m é h o .
Tento Kristov zásah vyvolal priamo
úžas a svedkovia tohto činu hovorili:

HLUCHÝM DÁVA
SLUCH, NEMÝM REÈ

„Dobre robí všetko: aj hluchým dáva
sluch, aj nemým reč“ (Mk 7, 37).

Ježiš uzdravil ľudí z ich chorôb,
keď uverili v jeho moc. A čo my? Ne-
máme nemé jazyky, ktoré sa nevedia
ozvať, lebo medzi ľuďmi je príliš
mnoho hnevu? Vieme počúvať iných,
i keď máme otvorené uši? Aké je

naše vnútro? Aj
lekári konštatujú, že
psychická zložka v ži-
vote človeka je veľmi
dôležitá a telesné
choroby len vtedy sa
úspešne liečia, ak
pacient je duchovne
zdravý a vyrovnaný.

„Je niekto chorý?
Nech zavolá starších
Cirkvi; a nech sa nad
ním modlia… Mod-
litba s vierou uzdraví
chorého a Pán mu
uľaví; a ak sa dopus-

til hriechov, odpustia mu“ (Jak 5,
14 - 15). – jg –

PRESVÄTÉ ZNAMENIE
 – PRESVÄTÝ KRÍZ¡

AŽDÝ NÁROD má svoju zástavu, ktorá ho re-
prezentuje pred svetom. Podľa nej možno spo-
znať príslušníkov toho-ktorého národa. Štátna

zástava má osobitnú vážnosť. Jej zhanobenie sa po-
važuje za potupu národa, ktorému patrí.

14. september je v Katolíckej cirkvi sviatkom Pový-
šenia svätého Kríža. Dejiny tohto sviatku siahajú do
prvopočiatkov kresťanstva (r. 335), keď sv. Helena,
matka rímskeho cisára Konštantína Veľkého, dala hľa-
dať Kristov kríž. Našli všetky tri kríže, no nevedeli,
ktorý patril Kristovi. Priviedli chorého, a ten sa doty-
kom Kristovho kríža zázračne uzdravil. Tak spoznali
pravý kríž. V slávnostnej procesii ho niesli po Jeruza-
leme a po posviacke kostola nad Božím hrobom ho
prvýkrát ukázali zhromaždenému ľudu a predložili
k verejnej úcte. Časť z neho preniesli do Ríma, kde sú
podnes uchované aj klince a nástroje umučenia ako
vzácne relikvie. Počas storočí malé časti ostatkov pre-
niesli aj do iných krajín, kde si ich veriaci uctievajú.

Nie každá farnosť, nie každý kostol má tú česť
a poctu vlastniť relikvie svätého Kríža. Farský kostol
v Trebišove ju má. V relikviári, vedľa oltára najsvätej-
šieho Srdca Ježišovho, sú uložené pravé relikvie, kto-
rých hodnovernosť je zaručená pápežským dekrétom,
opatreným pečaťou Rímskej kúrie (na druhej strane
oltára). Každý piatok, keď si pripomíname Pánovo
umučenie, si pobožnosťou Krížovej cesty uctievame aj
relikvie. Je to jeden zo spôsobov, ako zadosťučiniť
tretiemu cirkevnému prikázaniu „Každý piatok konať
skutky kajúcnosti“, ktorý nás vo svedomí viaže zacho-
vať piatok, ako deň pokánia.

Ako štáty majú svoje znaky a vlajky, tak veriaci
v Ježiša Krista majú tiež svoj znak – kríž a na ňom
Ukrižovaný. Štátny znak vyjadruje niečo z povahy
národa. Ani znak kresťanstva nie je výnimkou. Nazna-
čuje, na čom sa kresťanstvo zrodilo – otvorený bok
umučeného Spasiteľa. Nech milosti, ktoré sa nám po-
núkajú cez úctu ostatkov svätého Kríža, prispejú
k oživeniu katolíckeho života v našej farnosti i k jej
posväteniu.       – mp –



OZNAMY

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 17. 9. 2000

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 19.30 10.30 6.45 9.00

Z.Hradište 17.00 8.00 10.30

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. K. Bálintová J. Hudáček J. Karniš B. Dinisová M. Andraš

2. M. Čierna M. Ruttkayová A. Potocká P. Sovák R. Jurko

p. J. Galgan M. Prosbová

Vo Vojčiciach v nedeľu, 17. 9., budú o 14.00 hod. vešpery.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
11. 9.

r. Pane, veď ma vo svojej
spravodlivosti.

6.45

11.30

16.30

Ut
12. 9.

Mena Panny Márie 6.45

r. Pán Boh miluje svoj ľud.
11.30
16.30

St
13. 9.

Sv. Jána Zlatoústeho, bs. uč. 6.45

r. Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoj
sluch.

11.30
16.30

Št
14. 9.

Povýšenie sv. kríža 6.30

r. Pane, ty buď našou spásou.

9.00 krížová cesta +adorácia

11.00 + záver adorácie

11.30 + uctievanie relikvií

Pi
15. 9.

Sedembolestnej Panny Márie 7.30

r.  Ty si sláva nášho národa,
ty si radosť nášho ľudu.

9.00
18.00

So
16. 9.

Sv.Kornélia a sv.Cypriána, mč. 6.45
r. Prinesiem ti, Pane, obetu chvály. 18.00

Ne
17. 9. 24. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30 krst

15.00 vešpery

18.00

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

Ne o 16.30
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

16. SEPTEMBRA SV. ĽUDMILA,
KŇAŽNÁ A MUČENICA (859? – 920)

E PRVÝM MUČENÍCKYM ovo-
cím evanjelizácie sv. Cyrila a Me-
toda. Bola dcérou lužického

kniežaťa Slavibora. Vo veľmi mladom
veku (14-15 ročná) sa stala manžel-
kou českého kniežaťa Bořivoja. Knie-
žacím manželom sa narodilo 6 detí.
Bořivoj a Ľudmila boli spočiatku po-
hania. R. 874 Bořivoj, a neskôr aj
Ľudmila, prijali krst, pravdepodobne
z rúk sv. Metoda. Po prijatí krstu
Ľudmila žila v duchu lásky prvých
kresťanov. Delila sa s chudobnými,
konala skutky milosrdenstva. Pre
dobročinnosť ju nazývali matkou
chudobných.

R. 894 zomrel Ľudmilin manžel,
knieža Bořivoj. Vlády sa ujal syn Spy-
tihnev a po ňom Vratislav. Jeho man-
želka Drahomíra bola hrdej a svoj-
hlavej povahy. Keď Vratislav r. 916
predčasne zomrel, šľachta poverila
Ľudmilu výchovou jeho syna Václa-
va. Bol síce najstarší z detí, ale nie
plnoletý, preto sa vlády ujala Draho-
míra. Drahomíra nebola naklonená
kresťanstvu a žiarlila na svokru, že
ovplyvňovaním Václava chce sama
dosiahnuť rozhodujúci vplyv v kraji-
ne. Ľudmila sa v kresťanskej pokore
utiahla na svoj dedičný hrad Tetín
pri Beroune. Tu chcela slúžiť Kris-
tovi a jeho bratom. Drahomíra ne-
bola ani tak spokojná a 15. 9. 921 ju
dala zahrdúsiť. Pochovali ju neďa-
leko Tetína. Pri jej hrobe sa začali
diať mimoriadne úkazy. Mladý Vác-
lav, len čo prevzal vládu v krajine, v ok-
tóbri 925 dal slávnostne preniesť te-
lesné pozostatky sv. Ľudmily do
chrámu sv. Juraja na Pražský hrad.

Sv. Ľudmila sa uctieva ako pat-
rónka kresťanských vychovávateľov
a kresťanských matiek. Spolurodáci
jej dali čestný titul „Matka českej
krajiny“.         – rm –

ZO Z¡IVOTA FARNOSTI

V nedeľu, 3. 9., sviatosť krstu
prijal Oliver Michal Vavrek.
Vítame ho v našom spolo-

čenstve. Nech je rodičom na radosť
a svetu na osoh.

1. Stretnutie kresťanských dô-
chodcov bude v stredu, 13. 9.,
o 17.00 hod. v MsKS v Trebišove.
Pozývame aj nečlenov KKD.

2. Na budúcu nedeľu bude zbierka
na  Kňazský seminár v Koši-
ciach.

3. Vo štvrtok, 14. 9., na sviatok
Povýšenia svätého Kríža, bude vo
farskom kostole slávnosť pri re-
likviách. Program ako v tabuľke.

4. V piatok, 15. 9., na slávnosť
Sedembolestnej Panny Márie bude
odpustová slávnosť vo Vojči-
ciach s nasledujúcim programom:
Štvrtok – 17.30 sv. ruženec;
18.00 vešpery; 18.30 krížová cesta
+ adorácia; 19.30 sv. omša s uc-
tievaním relikvií sv. Kríža. Piatok
– 9.00 sv. ruženec, Mariánska
akadémia; 10.30 sv. omša.

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA


