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Číslo 24 IV. ročník

Nedeľa 10. júna 2001
NAJSVÄTEJŠIA TROJICA

U

Resp.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno
na celej zemi.

„i Syna“, môže vo vnútri prežiť to, že
Otec nám daroval Syna, ktorý zostú-
pil, aby sa nám všetkým mohol dať
poznať i darovať. A aby sa skrze

Syna, keď sa ruka opäť dvíha
vyššie a hovoríme „i Ducha

Svätého“, aby sa v nás
skrze Syna rozlievala
láska Ducha Svätého
predovšetkým vo vzťahu
k tým, s ktorými žijeme.

Kríž má vertikálny a ho-
rizontálny rozmer. Podľa
toho, ako sa prežehnáva-
me, máme možnosť hovoriť

aj o našom vzťahu k Pánovi
i k ľuďom.

Nech nás dnešný deň,
slávnosť Najsvätejšej Trojice, po-
báda k tomu, aby sme znak kríža
prežívali ako znak Najsvätejšej
Trojice, v ktorej žijeme, hýbeme sa
a sme. – jg –

EDZI PRAVDY, KTORÉ NÁM
Boží Duch odkrýva, je i prav-
da o Najsvätejšej Trojici. Boh

sám sa stará o to, aby človek mal
možnosť prežívať spoločenstvo osôb,
spoločenstvo Boha v troch osobách:
Otca, ktorému pripisujeme dielo stvo-
renia, Syna, ktorému pripisujeme dielo
vykúpenia, a Ducha Svätého, kto-
rému pripisujeme dielo posvätenia.

Denne môžeme povedať, že žijeme
v Najsvätejšej Trojici. Základným
prvkom alebo znakom, ktorým to dá-
vame najavo, je znak kríža. Deň
začíname v mene Otca, začí-
name ho v mene Syna i Ducha
Svätého. Prvá myšlienka,
prvé duchovné kontakty
s Bohom hneď po rannom
prebudení majú byť vyjad-
rením, že sa zasväcujeme,
vstupujeme do života Naj-
svätejšej Trojice, a to v zna-
mení kríža. Kríž nie je len vý-
razom utrpenia, kríž je predo-
všetkým výrazom trojičného zasväte-
nia. Keď človek dáva svoju ruku na
čelo a dvíha ju hore, hovorí „V mene
Otca“ a uvedomuje si, že siaha po
tom, ktorý je jeho Stvoriteľ. Keď ruka
klesá z čela na hruď a človek hovorí
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hutnej božskej podstaty; Syn exis-
tuje skrze večné oznamovanie bož-
skej podstaty („plodenie“, vyslo-
vovanie „Logu“) samotným Otcom;
Duch svätý nie je plodený, ale
vychádza z Otca a syna zároveň (ako
jedného princípu) jediným „vydycho-
vaním“ (spiratio).

Aký význam má pre kresťanov
učenie o Najsvätejšej Trojici ? Všet-
ci kresťania sme krstení „v mene
Otca i Syna i Ducha Svätého“. Viera
všetkých kresťanov má základ v
Trojici.

Zjavená pravda o Najsvätejšej
Trojici bola hneď od  začiatku v zá-
kladoch živej viery Cirkvi najmä pro-
stredníctvom krstu. Nachádza svoje
vyjadrenie v pravidle krstnej viery
(regula fidei baptismalis), formu-
lovanom v ohlasovaní, v katechéze a
v modlitbe Cirkvi. Takéto formulácie
sú už v apoštolských spisoch, ako o
tom svedčí pozdrav prevzatý do
eucharistickej liturgie od sv. Pavla:
„Milosť Pána Ježiša Krista a láska
Boha (Otca) i spoločenstvo Svätého
Ducha nech je s vami všetkými“ (2
Kor 13,13).

Aj keď je pre mnohých z nás ťažko
pochopiteľná skutočnosť Najsvätej-
šej Trojice, snažme sa dennodenne,
keď sa prežehnávame v mene Otca i
Syna i Ducha Svätého preniknúť do
hĺbky tohto tajomstva a určite sa
nám podarí prežiť tajomstvo, ktoré je
pre mnohých nepochopiteľné.   – bl –

v. Gregor Naziánsky v 5. teolo-
gickej rozprave napísal, že : „V
dejinách sveta boli dve veľké

revolúcie, ktorým hovoríme „dva Zá-
kony“. Jedna priviedla ľudí od mod-
loslužby k Zákonu. Druhá od Zákona
k evanjeliu“.  Tu je znázornená aj
Božia pedagogika, keď postupne sa v
dejinách spásy predkladajú ľudstvu
zjavenia, ktoré prechádzajú od
jednoduchých k zložitejším, až ta-
jomným. Starý zákon plne odhalil
Otca, ale Syna len hmlisto naznačil,
Nový zákon nám predstavil Syna a
hmlisto nám naznačil Ducha, ktoré-
ho však môžeme plne vnímať.

Dá sa vôbec pochopiť čo je Naj-
svätejšia Trojica? Trojica je tajom-
stvo (mysterium absolutum) v naj-
vlastnejšom zmysle slova, o ktorom
by sme bez zjavenia nevedeli a aj po
jeho zjavení zostáva v svojej pod-
state  stvorenému rozumu nepocho-
piteľné.

Podľa jedného z veľkých teológov
novoveku, Karla Rahnera  „Trojica je
označenie pre základné tajomstvo
kresťanstva o jednej prirodzenosti a
troch osobách (Otec, Syn, a Duch
svätý) v Bohu.“

Jeden Boh je v troch „osobách“
ktoré sú jednou božskou priro-
dzenosťou (jedno Božie bytie, jedna
Božia podstata), a preto sú zhodne
večné a zhodne všemohúce.

Tieto tri osoby  sa reálne od seba
odlišujú : Otec má vlastníctvo nevy-

„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha
Svätého a naučte ich zachovávaťvšetko, čo som vám prikázal.“      Mt 28,19

OD MODIEL
K NAJSVÄTEJŠEJ TROJICI



OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Ščerbej B. Šimková K. Kassayová J. Kucharčík P. Berta

2. M. Čierna D. Gajdošová D. Kassay M. Žiaranová J. Bálint

p. R. Kolodiová deti N. Tomková A. Andrej

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 17. 6. 2001

Nemocnica Po, St, Pi, Ne o 16.00 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

1. Stretnutie kresťanských dô-
chodcov bude v stredu 13. 6.
2001 o 17.00 hod. v MsKS v Trebi-
šove. Pozývame aj nečlenov.

2. Prosíme čitateľov nášho časopisu
o príspevok na najnutnejšie ná-
klady spojené s jeho vydávaním,
ktoré sú v súčasnosti vo výške
1 Sk za jeden výtlačok.

3. Žiadame lektorov, aby pred sv.
omšou ohlásili svoju účasť a pri-
pravenosť na čítanie Sv. písma
v sakristii.

4. Keď sa spieva Pápežská hymna,
povinnosťou každého je stáť a
spievať s dôstojnosťou a s úctou,
ako pri každej inej štátnej hymne.

5. V nedeľu, 17. 6., bude zbierka na
pódium.

6. Číslo bankového účtu pre
príspevky na výstavbu
pódia v kostole je:
VÚB pobočka Trebišov,

  335248-622/0200
7. Vo štvrtok Eucharistic-

ká procesia začne o
18.00 hod od kláštora
otcov Bazilianov a bude
pokračovať cez mesto so
zastavením pri obidvoch
kostoloch. Zakončenie
bude v kaplnke sestier
Bazilianok.

án z Fakunda sa narodil v Sa-
hagúne v Španielsku okolo r.
1430. Otec Gonzales Ján s

manželkou Senziou Martinezovou
patril k slávnemu rodu Gastrillov-
cov. Neskoršie im Boh požehnal
ešte troch synov a tri dcéry. Rodičia
dali Jána už v útlom veku do školy k
benediktínom, ktorí ho vychovávali
vo vedách, ako aj v nábožnosti. Ján
mal záľubu v modlitbe a v pôstoch,
miloval samotu a vyhýbal sa všet-
kým zábavám. Otec ho odovzdal do
opatery biskupovi Alfonzovi v Burgo-
se, aby z neho vychoval kňaza. Ten
ho v roku 1453 za kňaza aj vysvetil.
Po smrti biskupa Alfonza v r. 1459
odišiel Ján na univerzitu do
Salamanky.

Roku 1460 sa stal kazateľom a
apoštolom tohto mesta a tu si aj
získal povesť mimoriadneho kazate-
ľa a svätca. Ján zmieroval rozvade-
ných, bojoval proti zločinnosti a ne-
mravnosti, spovedal, navštevoval
chorých a pomáhal vydedencom spo-
ločnosti.

Jeho apoštolské účinkovanie pre-
rušila ťažká choroba, ktorá ho tak-
mer na rok vyradila z činnosti. Keď
sa uzdravil, predal svoj majetok a
utŕžené peniaze chudobným.

Dňa 18. júna 1463 vstúpil do
kláštora sv. Augustína v Salamanke,
kde sa žilo veľmi prísne. Dňa 28.
augusta 1464 zložil slávnostné sľu-
by. V rokoch 1473 a 1477 bol Ján
zvolený za priora kláštora.

Ján zomrel 11. júna 1479, ako sa
zdá, otrávený istou ženou, ktorej
vyčítal nemravnosť. Mesto dlho opla-
kávalo smrť Jána. Jeho hrob sa stal
cieľom ustavičných pútí a miestom
zázrakov a obrátení.

19. júna 1601 bol blahorečený a v
roku 1691 kanonizovaný.         – rm –

SVÄTÝ JÁN Z FAKUNDA, KŇAZ
(1430-1479)

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
11. 6.

Sv. Barnabáša, ap. 6.45

r. Pred očami pohanov vyjavil Pán
svoju spásu.

11.30
18.00

Ut
12. 6.

r. Vyjasni tvár, Pane, nad svojím
služobníkom.

6.45
11.30
18.00

St
13. 6.

Sv.Antona Paduánskeho,kň.uč. 6.45

r. Len ty si svätý, Pane Bože náš.
11.30
18.00

Št
14. 6.

Najsv. Kristovho tela a krvi 6.30 prikázaný sviatok

r. Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu
Melchizedechovho.

11.30
16.30
18.00 Eucharistická procesia

Pi
15. 6. r. Obetu chvály ti, Pane, prinesiem.

6.45
11.30
18.00

So
16. 6. r. Milostivý a milosrdný je Pán.

6.40
18.00

Ne
17. 6. 11. nedeľa v cezročnom období

7.30
9.00 I. sv. prijímanie

10.30
15.00 vešpery

18.00

Sväté omše – kaplnky

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.30 9.00

Z.Hradište 17.00 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu 17. 6. o 14.00 hod. budú vešpery.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


