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Resp.: Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.

Jubilejný rok

U

E TO PRAVDA VIERY čisto
Bohom zjavená, tzn. že
táto pravda presahuje mož-
nosti bádania ľudského
rozumu, ale mu neodporuje.

Napriek tomu s istotou túto pravdu
vyznávame pre autoritu jej učiteľa –
samého Krista.

To Kristus nás učí poznávať Boha
ako „My“ – Otec a Syn vedú život
v tom istom duchu Lásky. Práve táto
pravda viery nás privádza k najhlb-
šej prirodzenosti Boha: Boh je lás-
ka. Úplná závislosť osôb na sebe je
možná len v duchu lásky – teda Boh
je láska! Iba v láske je možná i to-
tálna závislosť a zároveň absolútna
sloboda. Slovami sv. Augustína:

„Miluj a rob, čo chceš“, alebo slovami
apoštola Pavla: „Už nežijem ja, ale vo
mne žije Kristus.“ Byť závislý zna-
mená byť náboženský.

Táto pravda viery mi pripadá ako
také túlavé svetlo. Nedokážeme jej
dať nejaké pevné miesto v našom
mozgu, pretože nás presahuje, a tak
sa túla… Túla sa po mozgových závi-
toch a osvecuje ich i ohrieva. To tam
– v hlave sa rodí naša „ješitnosť“,
zlomyseľnosť, závisť, intrigy. Pravda
o Bohu-láske tieto spodné prúdy
v nás konfrontuje a ničí v samom
zárodku – v myšlienke. Kapacitne
občas aj prehreje náš mozog, aby
rezignoval, a aby sa k slovu dostalo
aj srdce. Vždy je pre mňa zážitkom
vidieť, ako plače chlap… Kto vie,
koľko bude treba času, aby ratio
opäť rezignovalo… Ako je dobre, že
sú pravdy, ktoré nás presahujú,
pravdy, ktoré skôr precítime, ako
pochopíme.
Poprajme si
všetci navzájom
lásku
k Pravde,
ktorá
riskuje,
keď sa
zjavuje…

Drahí bratia a sestry!
11. nedeľa v období cez

rok nám približuje
tajomstvo Najsvätejšej
trojice. Boh nežije sám!
Boh žije v spoločenstve

troch osôb!

Peter Novysedlák, kaplán

Kedykoľvek by robil niektorý slo-
vanský národ rekapituláciu svojich
kultúrnych dejín, musel by začať od
misie bratov sv. Cyrila a sv. Metoda.
Geniálne dielo solúnskych bratov, spo-
luvytváralo súhru náboženstva, vedy
umenia, kultúry aj politiky. Vyučili
si mnohých žiakov, ktorí pokračovali
v ich diele a rozvíjali ho. K najvýz-
namnejším patrí sv. Gorazd, označo-
vaný za nástupcu sv. Metoda na
jeho arcibiskupskom i rektorskom
stolci. Keď sa Metoda pred smrťou
pýtali, koho určuje za svojho nás-
tupcu, „ukázal im na jedného zo
svojich učeníkov menom Gorazd a rie-
kol: Tento je vašej zeme slobodný
muž, učený dobre v latinských kni-
hách, pravoverný. To buď vôľa Božia
i vaša láska, ako i moja“.

Odkaz života a najmä diela tohto
prvého po mene známeho učenca, lite-
ráta, prekladateľa, pedagóga, diplo-
mata a veľkňaza – svätca slovenského
pôvodu tvorí pilier duchovných, kul-
túrnych a národných prvopočiatkov
našej vzdelanosti.

Úcta k sv. Gorazdovi u nás v ne-
priaznivých podmienkach upadla do
zabudnutia. V najnovších časoch sa
začína opäť vzmáhať. Roku 1963
osadili v kaplnke Slovenského ús-
tavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme
farebné okno, na ktorom je sv. Go-
razd vyobrazený ako slovenský svä-
tec. A v obnovenom slovenskom mi-
sáli je po prvý raz zavedený na deň
27. júla sviatok sv. Gorazda. O úcte
k sv. Gorazdovi svedčia aj nové kos-
toly na jeho počesť.  – jg –

SVÄTOGORAZDOVSKÉ SLÁVNOSTI
VI. Gorazdov Trebišov

POSLEDNOM OBDOBÍ
sme svedkami a účast-
níkmi cyrilo-metodských
osláv i osláv sv. Gorazda.
Od Kútov, Bratislavy, Ná-

mestova cez Močenok, Dudince až
po Prešov a Trebišov. Teší najmä to,
že už desať rokov sa na Slovensku
opäť hrdo hlásime ku kresťanským
hodnotám, k cyrilo-metodskej a svä-
togorazdovskej tradícii – k dedičstvu
otcov.

Svätý Gorazd, náš prvý svätec,
i prvý náš spisovateľ, básnik tiež,

ako nebotyčná hora
nás chráni a ustavične volá:
Chráňte si dedičstvo otcov,

nech bezuzdnosť nespáli vám
dušu národa!

(Svetloslav Veigl)
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OZNAMY SVÄTEC TÝZ¡ DÒA

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 25. 6. 2000

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 6.45 18.00 19.00 6.45 7.30

Z.Hradište 19.00 9.00

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. R. Kolodiová J. Hudáček P. Lörinc M.Švagrovská M. Veľková

2. M. Čierna H. Magurová M. Sakáčová B. Dinisová J. Oravec

p. J. Galgan deti P. Sovák J. Kucharčík M. Bajusová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
19. 6.

Sv. Romualda, op. 6.45

r. Pane, všimni si moje vzdychanie.
11.30
16.30

Ut
20. 6. r. Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

6.45
11.30
16.30

St
21. 6.

Sv. Alojza Gonzágu, rh. 6.45

r. Vzmužte sa a majte srdce statočné,
vy všetci, čo dúfate v Pána.

11.30
18.00 adorácia detí a mládeže

18.30 adorácia dospelých

19.00 slávnostná sv. omša

Št
22. 6.

Najsvät. Kristovho Tela a Krvi 6.30 + adorácia

r. Vezmem kalich spásy a budem

vzývať meno Pánovo.

11.30 + pokračovanie adorácie

17.00 + procesia okolo kostola

Pi
23. 6.

r. Pán  si vyvolil Sion za svoj príbytok. 6.45

r. Od života matky si mojím

ochrancom.

11.30
18.00 +,stretko‘ mladých

So
24. 6.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa 6.45
r. Chválim  ťa, Pane, že som vznikol

tak zázračne.
18.00

Ne
25. 6. 12. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
15.00 vešpery

18.00

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

a Ne o 16.30
Ústav Ut, Št, So o 15.30
Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30

Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

1. V nedeľu, 18. 6. 2000, o 15. hod.
v MsKS sa uskutoční slávnostná
akadémia v rámci VI. GORAZ-
DOVHO TREBIŠOVA. Srdečne
vás pozývame.

2. V stredu, 21. 6., bude v našej
farnosti príprava na Eucharistický
kongres. Všimnite si program v ta-
buľke.

3. Vo štvrtok, 22. 6., je prikázaná
slávnosť Najsvätejšieho Kris-
tovho Tela a Krvi. Po večernej sv.
omši o 17.00 hod. bude sláv-
nostná procesia so Sviatosťou
oltárnou okolo kostola. U grécko-
katolíkov bude táto procesia po
liturgii o 18.00 hod.

4. Pozývame mládež na výlet do
Vysokých Tatier, ktorý sa usku-
toční v sobotu, 24. 6. Hláste sa
u kaplána Marka.

22. JÚNA – SV. TOMÁŠ MORE

HUMANISTA, ŠTÁTNIK A MUČENÍK
(1478?-1535)

TOMÁŠ MORE pochá-
dza z Londýna, kde sa
narodil okolo roku 1478.
Jeho otec bol sudcom.

Tomáš dostal dobrú výchovu
a dôkladné humanistické vzdelanie.
Študoval na univerzite v Oxforde
a neskôr právo v Londýne. Na štyri
roky sa utiahol do kartuziánskeho
kláštora, kde sa zahĺbil do štúdia
filozofie a teológie a kde žil aj inten-
zívnym duchovným životom. Roku
1503 sa Tomáš More vrátil do
verejného života. Bol pokladaný za
najlepšieho právnika vtedajšieho
obdobia. Roku 1505 sa oženil
a v období piatich rokov sa manže-
lom narodili štyri deti. Po pôrode
štvrtého dieťaťa manželka zomrela,
preto sa Tomáš už o mesiac znovu
oženil. Tomáš More bol veľmi
starostlivý otec.

Kráľ Henrich VIII. ho roku 1529
vymenoval za kancelára anglického
kráľovstva. Bola to po kráľovi najvyš-
šia hodnosť. Keďže nesúhlasil
s rozvodom kráľa s Katarínou Ara-
gónskou, vzdal sa roku 1532 svojho
úradu. Jeho rodina začala cítiť chu-
dobu a znevažovanie neprajníkov.
Roku 1534 bol uväznený a pretože
nechcel uznať kráľa za hlavu Cirkvi,
bol odsúdený na smrť a 6. 7. 1535
sťatý. Jeho hlavu nastokli na kôl
a vystavovali ju celý mesiac na
Londýnskom moste.

Tomáš bol výborný matematik,
nadaný diplomat. Manželke, deťom
i celému Anglicku vedel dokázať, že
nevymieňa blato za zlato, nebo za
zem a pár rokov života tela za bla-
ženú večnosť duše i tela. Tomáš
More bol vyhlásený za svätého roku
1935.        – rm –

ZZZZZOOOOO     Z¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V sobotu, 10. 6., si sviatosť
manželstva vyslúžili Marcel
Kučák a Alena Prokopičová,

Michal Banom a Ingrida Antušová.
Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.

V nedeľu, 11. 6., sviatosť
krstu prijala Michaela Nová-
ková. Vítame ju v našom spo-
ločenstve. Nech je rodičom na radosť
a svetu na osoh.

Vo Vojčiciach bude stretnutie mladých vo štvrtok, 22. 6., po večernej sv.
omši a v nedeľu, 25. 6., o 14.00 hod. bude pobožnosť.


