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stva, teda i do prúdu
ľudských hriechov.
Stáva sa jedným
z nás. Človekom, ale
zostáva zároveň tým,
kto sám na hriechu
podiel nemá, a v tom
nie je jedným z nás –
hriešnikov. V tomto
zmysle je milovaný Syn, v ktorom Otec
má zaľúbenie. Tento Otec – Boh sa
k nemu hlási práve vo chvíli, kedy
Ježiš stojí uprostred sveta, uprostred
hriešnikov. Kto sa nám stal podobným
vo všetkom, okrem hriechu, toho Otec
miluje.

Svet je i dnes plný zla. I dnes by
bolo koryto Jordánu plné hriechov,
keby ľudstvo pre ich zmytie do neho
vstúpilo. Ale i dnes je do toho riečišťa
ponorený Ježiš a s ním i tí, ktorí mu
patria. Nie je teda nevyhnutné odchá-
dzať na chvíľu či na dlho zo „zlého
sveta“ do „svätého sveta“. Je potrebné
stáť v tomto svete ako tí, ktorí sú prijatí
za synov s oprávnenou nádejou, že sa
k nám Boh prihlási, ako sa prihlásil
k svojmu Synovi.  – jg –

STE POZNÁME NEVERIACICH
ľudí v mestách, ktorí si idú sad-
núť do kostola, „pretože to pros-
tredie na nich dobre pôsobí“.

Kresťania si v priebehu storočí vytvorili
svoje stavby, svoju kultúru, svoj životný
štýl, často akýsi „malý svätý svet“, do
ktorého niekedy na chvíľu vstúpi i ne-
veriaci bez toho, aby na svojej nevere
čokoľvek zmenil. A niektorí veriaci sa
do tohoto „svätého sveta“ sťahujú každú
nedeľu alebo i častejšie. Nie je práve tu
slabé miesto nášho kresťanského
života?

Že je svet hriešny, plný hriechu,
zla, toho, čo pred Bohom neobstojí, to
vieme dobre. A svet – to sme predovšet-
kým my, ľudia. My sme tí, ktorí, ob-
razne povedané, do Jordánu splavujú
všetky svoje viny. Tí, ktorí sa dávali
Jánom krstiť, teda ponárať do vôd
Jordánu, priali si, aby ich hriechy boli
riekou odplavené. A do tohoto „prúdu
hriechu“ vstupuje, je ponorený i Ježiš.
Ježiš sa nestavia ako krásny Boží Syn,
vyvýšený chrám na Sione, do ktorého
by vstupovali len vyvolení, ale on sám
vstupuje naplno do nášho človečen-
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(Lk 3, 22)

RANOM STREDOVEKU bol svia-
tok Troch kráľov jedným z naj-
okázalejších sviatkov. V spoji-
tosti s ním boli predvádzané

nádherné chrámové hry – mystériá,
ktoré boli počas celého stredoveku
veľmi obľúbené. Obyčajne sa divákom
dramaticky predviedli niektoré úseky zo
života nášho Spasiteľa. Hercami týchto
cirkevných hier boli hlavne kňazi a štu-
denti, niekedy, na znak veľkej úcty
a dôvery, mohli v nich účinkovať aj
zvlášť zaslúžilí mešťania.

Zo starých latinských kroník sa do-
zvedáme o nádherných trojkráľových
mystériách, ktoré sa odohrávali na ná-
dvorí bratislavského dómu či levočskej
radnice. Traja králi prichádzali v nád-
hernej orientálnej výzbroji a odeve, na
koňoch, so sprievodom sluhov, ktorí
niesli dary pre malého Ježiška. Tieto
hry sa stávali dramatickými, najmä
spracovaním starých prekrásnych le-
giend, ktorých bolo v stredoveku veľké
množstvo. Podľa jednej legendy títo traja
králi stali sa šíriteľmi Kristovho učenia
vo vlastnej krajine, boli potom od sv.
Tomáša spolu so svojimi poddanými
pokrstení.

Podobne sa ujímali tejto látky aj výt-
varníci všetkých čias. Aj ich zvábila
orientálna nádhera zjavu troch kráľov,
ktorá účinne kontrastovala s chudobou
jasličiek. Od 12. storočia túto tému zob-
razovali aj najväčší majstri. Podľa stre-
dovekého podania traja králi predsta-
vujú tri stupne ľudského veku, preto
musel byť medzi nimi starec, muž v naj-
lepších rokoch a mladík. Okolo roku
1500 sa stalo pravidlom, že jeden
z troch kráľov sa predstavoval ako
černoch. Veľa krásy a pôvabu dodali
trojkráľovým predstavám renesanční
výtvarníci, ktorí ich umiestňovali vždy

do čarokrásnej krajinky. Najvyšší stu-
peň dokonalosti dosiahli majstri Giotto,
Leonardo da Vinci, Sandro Boticelli
a Dürer. Najväčší pôvab sa skrýval vždy
v obraze Matky Božej s Dieťatkom.

Traja králi prišli zďaleka. Neunúvali
sa nadarmo, lebo našli Krista, zmysel
svojho života. S vďačnou pokorou mu
odovzdávali kráľovské dary. My ho máme
blízko, azda na niekoľko krokov v kos-
tole, a predsa blúdime – nenachádzame
ho. Ba čo je najsmutnejšie, často sa
s ním nechceme ani stretnúť, lebo
dobre vieme, že by sme museli aj so svo-
jimi biednymi skutkami z tmy na svetlo.
Museli by sme Božiemu Dieťaťu priniesť
kráľovské dary:

Zlato. Zlaté teľa, majetok a peniaze
by nám nesmeli byť bohom. Omnoho
vyššie by musel stáť Kristus a jeho záko-
ny: poctivosť, spravodlivosť, podpora
chudobných atď.

Kadidlo. Pýchu by sme museli od ko-
reňa vytrhať a spáliť v najľúbeznejšej
vôni, v pokore. Museli by sme sa zmieriť
s nepriateľom, považovať aj žobráka za
seberovného, nevystrkovať svoju osôbku
na podstavec chvály. Museli by sme
padnúť na kolená, či už pred oltárom,
alebo v spovednici a uznať, že je aj ktosi
Vyšší nad nami, koho máme poslúchať.

Myrha. Tu by sme sa museli zriecť
každej telesnej hriešnosti, čo prináša
smrť vlastnej duši. Tu by sme museli
povstať z bahna svojho najsúkromnej-
šieho osobného i manželského života
k čistým duchovným výškam.

Kde máme hľadať silu k dosiahnutiu
takéhoto cieľa? Pri Božom Dieťatku.
Preto poďme sa pokloniť pred „jasličky“!
Inakšie náš život môže byť aj naďalej
herodesovský a Božie Dieťa sa od nás
vzdiali.

– bl –

TRAJA KRÁLI
v legendách, vo výtvarnom umení a v nás



1. Stretnutie kresťanských dôchod-
cov bude dňa 10. 1. 2001 (streda)
o 14.00 hod. vo Vlastivednom mú-
zeu v Trebišove. Pozývame aj ne-
členov.

2. Vo februári sa uskutoční Púť
radosti do Pavloviec nad Uhom,
ktorá je určená hlavne pre mla-
dých. Bližšie informácie prine-
sieme v niektorom z našich ďal-
ších čísel.
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Krsty: 46 TV, 5 Vojčice
Sobáše: 30 TV, 2 Vojčice
Pohreby: 87 TV, 7 Vojčice, 3 Z.Hr.
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PRÍJMY:
zostatok z r. 1999 214.927,-
zvonček 754.806,-
milodary 193.500,-
od sponzorov 13.000,-
nájom z pôdy 202.180,-
dar Okresného úradu 100.000,-

Spolu 1.478.413,-

VÝDAVKY:
daň z pôdy 77.071,-
mzdy a odvody 64.307,-
energia 219.114,-
Bohoslužobné a správne 237.569,-
nákupy a opravy 697.345,-
odoslané zbierky 100.800,-
časopisy a ostatné výdavky 59.435,-

Spolu: 1.455.614,-

Zostatok 22.772,-

Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Ščerbej A. Zapotoková A. Potocká J. Kucharčík J. Bálint

2. R. Kolodiová M. Princíková J. Karniš M. Švagrovská M. Borová

p. M. Čierna deti P. Lörinc P. Berta

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
8. 1.

r. Klaňajme sa Bohu, spolu s jeho
anjelmi.

6.45
11.30
17.00

Ut
9. 1.

r. Svojho Syna si ustanovil za vládcu
nad dielami svojich rúk.

6.45
11.30
17.00

St
10. 1.

r. Pán večne pamätá na svoju svätú
zmluvu.

6.45
11.30
17.00

Št
11. 1.

r. Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas
a nezatvrdzovali si srdcia.

6.45
11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
12. 1. r. Nezabúdajme na Božie diela.

6.45
11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
13. 1.

Sv. Hilára, bs. uč. 6.40
r. Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. 18.00

Ne
14. 1. 2. nedeľa v cezročnom období

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 6.45 8.30

Z.Hradište 18.00 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu, 14. 1., budú o 14.00 hod. vešpery.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 14. 1. 2001

Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.00 Ústav Ut, Št, Ne o 11.00

ARODIL SA NA SICÍLII kon-
com 6. storočia. Bojoval proti
bludom monotelétov, ktorí pri-

púšťali v Kristovi iba jednu vôľu.
Toto učenie zavrhol Tretí carihrad-
ský koncil roku 680 – 681.

Sv. Agatón sa dostal na pápežský
stolec ako storočný starec. Bol pápe-
žom od roku 678 do 681. Zvedavo sa
pýtame: „Čo ešte môže urobiť sto-
ročný?“ Pod vedením Ducha Svätého
viac, ako si môžeme predstaviť. Ve-
die rímsku synodu. Prv stačí vykonať
ešte porady so všetkým západnými
biskupmi. Pripraví dva vzácne dogma-
tické listy, v ktorých veľmi obšírne
odsúdi monoteletizmus. Pápežskí le-
gáti ich prečítajú na 6. všeobecnom
sneme dňa 15. marca 680.

Urobí aj vnútornú očistu. Nepod-
dajného antiochijského patriarchu
Makária vyobcuje z Cirkvi, oslobodí
pápežskú voľbu spod područia cisá-
ra. Zruší daň schválenia pápežskej
voľby, ktorú zaviedli gótski králi. Za
krátky čas dokázal pripraviť a zvolať
cirkevný snem, v poradí ako „6. vše-
obecný snem“. Jeho skončenia sa už
nedožil. Jeho dekréty potvrdzuje ná-
stupca Lev II. Osobitne sa zaujímal
o Cirkev v Anglicku. Je patrónom
mesta Palerma na Sicílii.

Záver života sv. Agatóna – trojro-
čie – je ozvenou jeho storočia života.
Iste musel celý život milovať veľmi
Krista a jeho Cirkev, keď dokázal
prejaviť takúto intenzitu lásky na
konci života!         – rm –

10. JANUÁR – SV. AGATÓN, PÁPEŽ
(* KONIEC 6. STOR.)

ZZZZZOOOOO     ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V nedeľu, 17. 12., sviatosť
krstu prijala Emma Tóthová
a v nedeľu, 31. 12. 2000, Se-

bastián Juríček. Vítame ich v našom
spoločenstve. Nech sú rodičom na
radosť a svetu na osoh.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


