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AČIATKOM 9. STOROČIA
vznikla na dnešnom západ-
nom Slovensku a juhovýchod-

nej Morave dŕžava našich predkov,
ktorú pomenovali podľa rieky Moravy.
Keď k nej boli neskôr pripojené aj
ďalšie územia, dostala meno Veľká
Morava alebo Veľkomoravská ríša.

Na tomto území sa začalo šíriť
kresťanstvo už okolo roku 800. Pr-
vými misionármi boli írsko-škótski
mnísi a nemeckí kňazi. Ale ich mi-
sijná činnosť nemala veľký úspech,
lebo naši ľudia nerozumeli cudziemu
jazyku. Preto sa vtedajší knieža Ras-
tislav rozhodol získať misionárov,
ktorí by hovorili ľudu zrozumiteľným
jazykom. Obrátil sa do Carihradu k by-
zantskému cisárovi Michalovi III. Ten
určil pre veľkomorav-
skú misiu dvoch bra-
tov: Konštantína a Me-
toda (863).

Konštantín (neskôr
prijal meno Cyril) a Me-
tod pochádzali z mesta
Thessaloniky (Solún). Hoci mesto
bolo grécke, na okolí vtedy žili skoro
samí Slovania, a tak sa títo dvaja
bratia naučili tamojší jazyk, tzv. ma-
cedónske nárečie.

Prv než sa vydali na cestu, Kon-
štantín zostavil slovienske písmo,
hlaholiku (glagolica), a začal prekla-
dať do staroslovienskej reči najpotreb-
nejšie sväté knihy, najskôr Jánovo
evanjelium.

V Ríme mali vybaviť predovšetkým
tri záležitosti:
1. potvrdenie staroslovienskej reči v li-

turgii;
2. vysviacku učeníkov na diakonov

a kňazov;
3. zriadenie samostatnej hierarchie

pre Veľkú Moravu, ktorá by bola
závislá priamo od pápeža.
Pápež Hadrián II. vybavil kladne

všetky tri žiadosti.
Dedičstvo otcov, sv. Cyrila a sv. Me-

toda, je živá viera, duch evanjelia,
láska k Bohu i k ľu-
ďom.

Sv. Cyril a sv. Metod
patria k najväčším mi-
sionárom kresťanstva.
Ich činnosť priamo
alebo nepriamo za-

siahla celú východnú Európu. A preto
ich pápež Ján Pavol II. dňa 31. de-
cembra 1980 vyhlásil vedno so sv. Be-
nediktom za spolupatrónov Európy.

– jg –

Od Cyrila a od Metoda
všade sa šíri živá voda
a vo dne v noci všade je
nad nami svetlo nádeje.

(Viliam Turčány)

Teda dobré ovládanie rodnej reči je
znakom inteligencie a kultúrnosti kaž-
dého človeka. Ovládať dobre svoju
rodnú reč je aj našou národnou a
vlasteneckou povinnosťou.

Od Maroša Madačova máme peknú
legendu o slovenskom národe a jeho
reči:

„Pred trón Stvoriteľa prichádza ko-
nečne aj skupina Slovákov. Ostatné
národy rozobrali už veľké zeme, moc
a slávu, čo dať Slovákom?

Ale tí si nežiadajú také dary, len
o jedno prosia: o Božiu lásku, aby
Boh Slovákov večne miloval!

O lásku prosíte, dar nad všetky
dary na svete? Keď teda lásku chce-
te, lásku vám dám, slovenský národ
budem naveky milovať!

I usmieva sa dobrý Pán Boh, us-
mieva sa na Slovákov ako otec na
dietky, lebo ich prosba sa mu spo-
medzi prosieb všetkých národov páči
najväčšmi.

Ale kdeže sú hranice Božej šted-
rosti, ktože ju kedy do dna vyčerpá?

I namáča si Pán Boh prst v rajskej
studni a dotkne sa jazyka Slovákov.

Dávam vám do daru najkrajšiu reč,
akú iní ľudia na zemi nemajú. Slo-
venská reč bude taká ľubozvučná,
ako keď v nebi spievajú anjeli. Taká
krásna, ako keď sa rosa jagá na sln-
ci. Taká príjemná, ako keď vetrík veje
v máji. Taká sladká, ako keď dieťa
teší matka. Taká milá, ako keď sa
usmeje nevinné dieťa. Taká utešená,
ako keď zapeje sláviček.“

Materinský jazyk pokladáme za dar
od Boha, za dedičstvo otcov a za pro-
striedok styku s blížnym i s Bohom.
Preto sa modlievajme, aby nám ho
Pán Boh zachoval a vždy ochraňoval.
A my ho zveľaďujme.  – jg –

Reč. To je dar od Boha,
preto je tak vzácna,
iba nemý pochopí,
čo v živote stráca.

Neplytvajme slovami,
chráňme si dar reči,

aby sme raz náhodou
neonemeli všetci.

(J. Marišincová)

JAZYKA DAR
ZVERIL NÁM BOH

ZDA SI ANI NEUVEDOMUJEME,
akú veľkú cenu má pre človeka
i pre celý národ jazyk, reč. V

reči sa prejavuje inteligencia, duchov-
ný a citový život človeka i národa.

Slovo a reč ako prostriedok my-
slenia a spoločenského styku sú na
prvom mieste reprezentantom ľud-
ského ducha. Na každom kroku sa
presviedčame o tom, že moc slova je
veľká. Môže človeka oživovať, ale ho
aj umoriť. Slovo bývalo oddávna ako
utišujúci liek, hojivý balzam na rany
duše. Ale slovom, rečou sa aj zatí-
nalo ako najostrejšou sekerou, rany
po zásahu slovom sa hojili horšie
ako fyzické. Dobré slovo posilňovalo
klesajúcu myseľ, bolo ohňom, čo
zapaľovalo k veľkým činom. Neraz
bolo iba jediným kľúčom k srdcu
človeka.

Podľa reči posudzujeme iných, po-
dľa reči si utvárajú mienku iní o nás.



OZNAMY SVÄTEC TÝZ¡ DÒA

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 16. 7. 2000

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Ščerbej D. Gajdošová J. Karniš N. Tomková J.Juhaščíková

2. J. Bajus M. Princíková A. Potocká P. Sovák M. Borová

p. A.Chovancová J. Hudáček M. Sakáčová P. Berta

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

Ústav 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
                 Št – Pi 15.00 – 16.30

Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
10. 7. r. Milostivý a milosrdný je Pán.

6.45
11.30
16.30

Ut
11. 7.

Sv. Benedikta, op. 6.45

r. Pána chcem velebiť v každom čase.
11.30
16.30

St
12. 7. r. Hľadajte Pána, hľadajte jeho tvár.

6.45
11.30
16.30

Št
13. 7.

Sv.  Henricha 6.45

r. Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár
a budeme spasení.

11.30 +adorácia

18.00 +eucharistické
požehnanie

Pi
14. 7.

Sv. Kamila de Lellis, kň. 6.45

r. Moje ústa, Pane, budú ohlasovať
tvoju slávu.

11.30
18.00

So
15. 7.

Sv. Bonaventúru, bs. uč. 6.45
r. Pán kraľuje, velebou sa zaodel. 18.00

Ne
16. 7. 15. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 pobožnosť

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

Vo Vojčiciach bude v nedeľu, 16. 7., o 14.00 hod. pobožnosť.

1. V dňoch 15.-16. júla sa koná
arcidiecézna púť na milostivé
miesto k blahoslavenej Panne
Márii Karmelskej v Gaboltove. V
tomto jubilejnom roku vyvrcho-
lením tejto púte bude slávnostná
svätá omša, ktorú bude celebrovať
v nedeľu 16. júla J. Em. Jozef
kardinál Tomko. Záujemcovia o tú-
to púť nech sa prihlásia v sakristii.

2. KDMS Trebišov organizuje Detstký
prímestský tábor v dňoch 17. 7. -
21. 7. Svoje deti vo veku od 6 do 14
rokov môžete prihlásiť denne u sl.
Bumberovej v SČK (žltá budova pri
hoteli Zemplín, 2. poschodie)
osobne alebo na tel.čísle 6722495.

MLADOSŤ TOHTO SVÄTCA
nenasvedčovala, že z neho
bude kňaz a tým menej
svätý. Kamil sa narodil 25.

mája 1550 v Bucchianico v strednom
Taliansku ako syn dôstojníka. I on sa
napokon stal vojakom.

Kamil bol chorý a preto sa vybral
do nemocnice sv. Jakuba pre nevylie-
čiteľne chorých v Ríme. Tu sám po-
máhal slabším. Po 9 mesiacoch ho
pre veľkú hašterivosť z nemocnice vy-
hodili. Prihlásil sa do armády proti
Turkom. V októbri 1574 ho prepustili
z vojny. Všetko imanie, čo mal, stra-
til v hazardnej hre, pretože bol váš-
nivým hráčom. Ako tulák prihlásil sa
do práce na stavbe jedného kláštora.
Tu ho čakala milosť.

2. februára 1575 zažil Kamil veľkú
vnútornú premenu. Rozhodol sa cel-
kom zasvätiť Bohu. Požiadal o prija-
tie do kapucínskej rehole. Prijali ho
i prepustili, ale tento raz pre choro-
bu. Opäť zaklopal na ústav nevylieči-
teľných v Ríme. Ostal tam 4 roky
a pomáhal ošetrovať iných chorých.
V Ríme sa zoznámil so sv. Filipom
Nerim a pod jeho vedením kráčal za
svätosťou. Myšlienka, že môže po-
máhať blížnym, vzbudila v ňom silu
vôle, ktorá ho podnietila ako 32-roč-
ného študovať, stať sa kňazom, roku
1582 založiť Spoločnosť služobníkov
chorých, z ktorej okolo roku 1586 vz-
nikla rehoľa kamiliánov.

„Láska Kristova nás podnecuje“,
volá sv. Pavol. Láska sa stala Kami-
lovi odteraz mottom života. Bola to
láska k Bohu a k blížnym! Láskou
a obetou vyvážil Kamil svoju minu-
losť, ktorú stále oplakával.

Zomrel 14. júla 1614 v Ríme. Roku
1746 bol vyhlásený za svätého. Je
nebeským ochrancom chorých a pat-
rónom ošetrovateľov.         – rm –

SV. KAMIL DE LELLIS, ZAKLADA-
TEĽ REHOLE (1550 – 1614)

MMMMMYŠLIENKAYŠLIENKAYŠLIENKAYŠLIENKAYŠLIENKA     NANANANANA     TÝTÝTÝTÝTÝZZZZZ¡¡¡¡¡ DDDDDEÒEÒEÒEÒEÒ
EĎ UČENÍCI UVERILI,
že Pán naozaj žije, že
jestvuje posmrtný život
človeka v novom, osláve-
nom tele, keď sa naučili

byť opatrní, lebo na ktoromkoľvek
mieste sa s ním mohli stretnúť, Je-
žiš sa im prestal zjavovať. Blahosla-
vení tí, čo nevideli a uverili. Nanebo-
vstúpenie je viera, že kto sa Bohu
úplne odovzdá, Boh ho neopustí
v tomto ani v budúcom živote. Nane-
bovstúpenie je skôr zostúpenie neba
medzi nás. Náš Boh nie je ďaleko,
naši zosnulí sú pri nás. Život vo
viere a láske je kus neba na zemi.

Anton Srholec

vešpery


