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Resp.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
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EVANJELISTA JÁN NÁS túto ne-
deľu privádza do Kafarnauma,
kde Ježiš prednesie ohromu-

júcu reč o Eucharistii. Jeho slová sú
tvrdé: „Ak nebudete jesť telo Syna člo-
veka a piť jeho krv, nebudete mať v se-
be život. Kto je moje telo a pije moju krv,
má večný život a ja ho vzkriesim v pos-
ledný deň“ (Jn 6, 53-54). Ježiš v tejto
reči predpovedá a vysvetľuje udalosti,
ktoré sa odohrajú pri poslednej veče-
ri i pri Ježišovom utrpení a smrti.

eucharistické hymny, ktoré sa stali
vzácnym dedičstvom katolíckej zbož-
nosti: Tantum ergo, O salutaris Hostia
a Panis angelicus. V týchto hymnoch
a v jeho Teologickej summe, „anjel-
ský doktor“ potvrdil kredibilitu sku-
točnej prítomnosti Ježiša v Eucha-
ristii.

Štvrtý Lateránsky koncil (1215) vy-
tvoril pojem na opísanie tejto zázrač-
nej eucharistickej premeny: trans-
substanciácia. Toto základné pravid-
lo viery potvrdil aj Druhý vatikánsky
koncil, keď v Lumen gentium uvádza,
že Eucharistia je „zdrojom a vrcholom
celého kresťanského života“ a že „v naj-
svätejšej Eucharistii je všetko duchovné
dobro Cirkvi, t.j. sám Kristus, náš veľko-
nočný Baránok a chlieb živý, ktorý skrze
svoje telo, Duchom svätým oživené a oži-
vujúce, dáva život ľuďom.“

Ježiš je chlieb života. Prichádza
k nám, dáva sa nám v Eucharistii,
ktorá je skutočným pokrmom pre pút-
nika na ceste do večného života.  n

Ježiš tu dáva teologický základ pre
pochopenie Najsvätejšej sviatosti –
Eucharistie. Už predtým (Jn 6, 27)
varuje učeníkov, aby sa nenaháňali
za pominuteľným pokrmom. Učeníci
sa trápili všednými pominuteľnými
starosťami, tak ako my: čo budeme
robiť, čo budeme jesť, čo si oblečie-
me. Ježiš upriamuje pozornosť na
veci zhora, na nebeské skutočnosti.
Takto sa odhaľuje božská čnosť vie-
ry, dar Eucharistie i prisľúbenie vz-
kriesenia z mŕtvych.

Počas života sv. Tomáša Akvin-
ského (1224-1274) Katolícka cirkev
zaviedla sviatok Božieho Tela a Krvi.
K tomuto sviatku sv. Tomáš napísal

Beáta Šimková, katechétka

zo Spoločnosti dcér kresťanskej
lásky sv. Vincenta de Paul
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MÁRIU VAVREKOVÚ

V rámci jubilejného Roka
zasväteného života dnes

predstavujeme našu rodáčku

NARODILA SA 3.11.1952 v Koši-
ciach ako dcéra Alžbety a Júliusa
Vavrekovcov. Rodičia pracovali

celý život v Deve Trebišov. Navštevovala
ZŠ Komenského v Trebišove, Strednú
ekonomickú školu v Humennom, kde
maturovala v r. 1972. Spolu s mladšou
sestrou vyrastala v rodine praktizujúcej
vieru. Osobný príklad rodi-
čov jej pomáhal zakoreniť sa
v tom, čo dáva životu zmysel
a pravú hodnotu.

Boh zasiahol do jej života
svojím pozvaním 16.12.1978
a zároveň jej dal silu odpove-
dať naň svojím „áno“. Aj keď
dlhší čas ešte žila v domá-
com prostredí, Pán viedol jej
kroky a stretla sa so sestra-
mi Spoločnosti dcér kresťanskej lásky,
z ktorých časť žila v civile v Košiciach.
Tam začala aj jej formácia – s víkendo-
vými výjazdmi do Brna za sestrami po-
verenými oficiálnou formáciou. Toto ne-
ľahké obdobie prebiehalo pod zvláštnou
Božou ochranou. Medzitým sa osamosta-
tnila, aby mohla intenzívnejšie žiť život
zasvätený Bohu. Na žiadosť predstave-
ných prešla do komunity v Bratislave,
kde od augusta 1985 pracovala v opatro-
vateľskej službe.

Boli to nové skúsenosti – jednak
z práce a jednak z komunitného života
v civile. Nebolo jednoduché vysvetliť
tento krok svojim blízkym, veď zanecha-
la svoje vedúce postavenie v práci (aj
byt a auto) a to vyvolávalo podozrenie,

prečo ide slúžiť
starým ľuďom?! V
tom čase, 8. 12.
1985, zložila aj
prvé sľuby. Od-
vtedy ich už 30-

krát obnovila, čo je špecifikum pre ich
Spoločnosť. Sľuby totiž skladajú iba na
jeden rok a každý rok ich vo sviatok
Zvestovania obnovujú.

Ďalší zlom nastal, keď bola oslovená,
aby prešla do kňazskej charity v Bec-
kove, kde prvé 3 mesiace bola „neza-
mestnaná“ a 25. 3. 1988 („bratislavský
Veľký piatok“) si s mnohými inými re-
hoľníkmi obliekla oficiálne rúcho a ča-
kali, ako to dopadne. Počas tohto obdo-
bia sa štúdiom na Zdravotnej škole
v Bratislave na Kramároch „rekvalifiko-

vala“ na zdravotnú sestru.
Hneď po maturite 14. 6.
1992 bola preložená do
kňazského seminára v Nitre,
kde pracovala v ekonomickej
oblasti. Po dvoch semes-
troch prijala úlohu formátor-
ky u našich sestier v Ru-
munsku, v Oradei. Tam strá-
vila tri roky (1993–1996). Po
návrate začala pracovať ako

zdravotná sestra v Bratislave na Mokro-
hájskej pri telesne postihnutej mládeži
do konca júla 2000. Jej ďalšie kroky
viedli do Nitry, provinciálneho domu –
opäť ekonomika (aug. 2000 – dec. 2001),
odtiaľ do východných Čiech na Mendri-
ku (jan. 2002 – sept. 2004), potom nasle-
dovala Banská Bystrica (okt. 2007) a od
9. 10. 2007 je v Belušských Slatinách
v charitnom dome, do ktorého prešla
väčšina sestier z Brehova v r. 1998.

Toto sú cesty, ktorými ju doteraz vie-
dol Pán, ale je nemožné prezentovať mi-
losti a dary, ktorými ju na nich obdaro-
val. Každý zasvätený život je dobrodruž-
stvom Božej lásky k človekovi, a ak sa
pre ňu človek otvorí, nemá čo stratiť, aj
keď sa mnohých vecí zrieka.   n



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 19:00 10:30

Charitný dom J.M. 9:00
Rómska osada

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00

ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Sdc 2,11-19; Ž 106; Mt 19,16-22 6:30

18:00 † Július, Mária

Sdc 6,11-24a; Ž 85; Mt 19,23-30 6:30

18:00 ¤ Elena

6:30
Sdc 9,6-15; Ž 21; Mt 20,1-16

Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje. 18:00 † Helena

Sv. Bernarda, op. uč. 6:30
Sdc 11,29-39a; Ž 40; Mt 22,1-14

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. 18:00 † Cilínia, reh. Sestra, 5.výr.

Sv. Pia X., pp. 6:30
Rút 1,1-2a.3-6.14b-16.22; Ž 146; Mt 22,34-40

Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. 18:00 † Mária

Panny Márie Kráľovnej 7:00 † Anna, 1.výr.

Iz 9,1-3.5-6; Ž 113; Lk 1,26-38             Nech je 

velebené meno Pánovo odteraz až naveky. 18:00 † Július, Mária

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Mária 70 r. života

Joz 24,1-2a.15-17.18b; Ž 34; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69 9:00 † rod. Šoltésova

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Anna

Št
20. 8.

Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.

Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim 

svätým.

Ne
23. 8. 

St
19. 8. 

21. nedeľa v období cez rok

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

23.8.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie L. Fraštiová A. Šemegová T. Majerská E. Andrejko

žalm M. Borošová

2. čítanie K. Fraštiová K. Šemegová J. Karniš E. Andrejková

prosby L. Fraštia L. Nováková A. Potocká H. Andrejková

1. Na kostol darovala bohuznáma 20 €.
2. Vo filiálnom kostole ZH sme sa do-

hodli s Farskou radou, že o kveti-
novú výzdobu sa postarajú a zabez-
pečia rodiny, ktoré v dotyčný týždeň
upratujú Boží dom. Financovanie
bude zabezpečené, zvlášť v zimnom
období. V lete sa doporučuje výzdoba
z vlastných kvetov zo záhrady.

3. Ďakujeme vám, že vo farskom kos-
tole neozdobujete vonkajšiu kaplnku
Lurdskej Panny Márie umelými
kvetmi, lebo liturgicky je to neprí-
pustné. Kvety z umelej hmoty nie sú
kvetmi len gýčmi, falzifikátmi, ktoré
ich napodobňujú, ale predsa sú len
výliskami z PVC. Dehonestujú našu
úctu k Panne Márii. Prípustné sú
iba rezané alebo črepníkové kvety.

4. Ministerstvo financií nám poskyt-
lo účelovo viazanú dotáciu 10 000 €
na čiastočnú úhradu nákladov akcie
Sanácia južnej fasády a svätyne nášho
kostola na bežné výdavky. Dotácia
bola udelená na základe našej žia-
dosti z 10. 3. 2015 o pomoc pri ob-
nove kultúrnej pamiatky. Celá, aj s
našou 10% spoluúčasťou financova-
nia,  je určená na tento účel.

5. V utorok 4. 8. sa konal kontrolný
deň na sanácii omietky južnej strany
kostola, ktorého sa zúčastnili zás-
tupcovia Oblastného reštaurátorské-
ho ateliéru v Levoči, Krajského pa-
miatkového úradu v Košiciach,
dekan a farár Farského úradu. Povo-
laní odborníci rozhodli, že sa v
tomto roku odstráni cementová
omietka a reštaurátorsky sa preskú-
ma celá južná strana kostola s od-
krytím južného portálu.

6. V utorok 18. 8. pripadá v našej far-
nosti celodenná arcidiecézna ado-
rácia Sviatosti oltárnej. Jej zmys-
lom je rozvoj kultu tejto sviatosti,
čiže upevnenie viery v eucharistic-
kého Krista, ktorý ostáva s nami na
zemi v tejto sviatosti lásky. Vo far-
skom kostola bude vyložená celý deň
od rána od 7. do 18. hodiny. Vo

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa druhýkrát:

JUDr. Štefan Semeš a JUDr. Monika
Kovalová,

Gabriel Pásztor a Gabriela Fialová
Ohlasujú sa tretíkrát:

Jozef Bereščík a Lenka Timková,
Jozef Ferjo a Jana Parihuzová,

JUDr. Michal Jelenčík a Mgr. Jana
Plačková

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke

medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

filiálnom kostole od 15. do 19. ho-
diny. Potom nasleduje požehnanie
a odloženie.

7. Manželské náuky pre snúbencov,
ako súčasť prípravy na prijatie svia-
tostného manželstva, budú v sobotu
22. 8. na farskom úrade od 9. hod.

8. Na koniec prázdnin v pondelok
31. 8. organizujeme v rámci dekaná-
tu futbalový turnaj pre miništran-
tov. Zodpovedný kapl. Ján Hudák.

9. Šiesty ročník pešej púte do Bazili-
ky minor na sviatok Narodenia Pan-
ny Márie do Vranova nad Topľou sa
uskutoční v sobotu 5. 9. ráno od 7.
hod.

10. Pútnici do Svätej zeme odchádzajú
autobusom na letisko do Viedne
v pondelok 7. 9. o 11. hod. Predpo-
kladaný návrat pútnikov do Trebi-
šova je v utorok 15. 9. popoludní.
Pred samotnou púťou bude stret-
nutie s podrobnými informáciami
o programe.

11. Pri príležitosti 70. výročia zhode-
nia atómovej bomby na japonské
mestá Hirošima a Nagasaki sa zišli
v stredu v Hirošime zástupcovia
cirkví z rozličných krajín sveta. Vyz-
vali tu na zničenie všetkých ató-
mových zbraní a na ukončenie poli-
tiky založenej na nukleárnom zbro-
jení.


