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Veriaci človek sa stáva viditeľným
dôkazom toho, čo sa nedá vidieť,
dôkazom Božej prítomnosti. Boh
nám denne ponúka príležitosti, aby
sme mohli vo viere rásť. Bedrá majte
opásané, teda pripravení vstúpiť do
akejkoľvek situácie. V rozhodujúcich
chvíľach je potrebné obstáť vo viere.
Viera nám dáva možnosť vidieť ďa-
lej, než siahajú naše prirodzené
schopnosti. Ak v ťažších chvíľach
nekonáme vo viere, naša viera je
ešte nevyzretá. Nestačí len pred-
niesť modlitbu, ale treba v duchu
modlitby aj konať. Všetci máme zod-

povednosť. Niekto len za
seba, niekto za veľa ľudí,
niekto za svoje deti.
Všetci potrebujeme v hlbo-
kej viere nazerať na svoj
život, prijímať udalosti
z ruky Božej a konať vo
viere.

Bdelosť je vernosť vo
viere a v službe, ktorá
bola zverená každému.

Pane, príď k nám so svojím súdom,
príď k nám so svojou svätou láskou:
prebuď nás, aby sme sa prichystali
na cestu k tebe.  – jg –

Číslo 33 IV. ročník

Nedeľa 12. augusta 2001
19. nedeľa v cezročnom období

U

Resp.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

„BEDRÁ MAJTE OPÁSANÉ
a lampy zažaté.“ To je výz-
va dnešného evanjelia. Keď

počúvame tento text, zvyčajne mys-
líme na to, aby sme boli stále pri-
pravení do služby. Slová
„lampy zažaté“ znamena-
jú, aby sme mohli vidieť,
kde a ako možno poslú-
žiť. Boh nás volá k tomu,
aby sme konali vo viere.
Viera je dar, ktorý dostá-
vame ako jednotlivci, ale
dostávame ho aj ako dar
pre službu spoločenstvu.
O veriaceho človeka sa
má možnosť oprieť človek slabší vo
viere a niekedy aj neveriaci, ale len
vtedy, keď nosí vo svojom srdci dar
viery a v tomto dare aj koná.

Spoločenstvo Ježišových
učeníkov je vo svete bezmocnou
menšinou, a to platí nielen
v minulosti, ale aj v súčasnosti.
Jemu však patrí budúcnosť,
spoločenstvo s Bohom.

DEŇ, v ktorom
Matka Spasiteľa Je-
žiša Krista, Syna
Božieho, bola pový-
šená nad všetky zá-
stupy anjelov až
k Božiemu trónu, je
dušou radosti a slá-
vy neba i zeme.

V Cirkvi je táto
slávnosť starodávna.

Vo Svätom písme je o Panne Márii
reč iba niekoľkokrát. Kedy zomrela,
nevieme. Že zomrela, je isté. O jej
smrti hovorí Cirkev vo svojej liturgii.
Dosť všeobecná je tradícia, že
Panna Mária dosiahla vek 72 rokov
a zomrela bez bolesti, s láskou
k Bohu a z jeho vôle. Smrť je odde-
lenie duše od tela. Panna Mária
zomrela, lebo jej duša sa od tela
oddelila.

Že – podľa duše – Panna Mária
ihneď po smrti vošla do neba, je
článok viery, lebo svätý, ktorý sa
nemá z čoho očisťovať, ihneď sa stáva
účastným blaženého videnia v nebi.

A že Panna Mária – aj podľa tela –
bola vzatá do neba, to Cirkev sláv-
nostne vyhlásila dňa 1. novembra
1950. Vtedy pápež Pius XII. vyhlásil
dogmu, čiže článok viery, že Panna
Mária po skončení pozemskej život-
nej púte bola s telom i s dušou
vzatá do nebeskej slávy.

Pápež Pius XII. vtedy výstižne
vyhlásil, že „vznešená Matka Božia
bola tajomným spôsobom spojená s Je-
žišom Kristom už od večnosti, jedným

a tým istým rozhodnutím predurčenia;…
dosiahla napokon ako zvrchovanú ko-
runu svojich privilégií to, že zostala
ušetrená od rozkladu v hrobe a bola
ako jej Syn po víťazstve nad smrťou
s telom a dušou vzatá do nebeskej
slávy, aby tam žiarila po pravici svojho
Syna, nesmrteľného Kráľa vekov, ako
Kráľovná“.

Vyhlásenie článku o telesnom na-
nebovzatí Panny Márie má pre náš
náboženský život veľký význam.
Upevňuje v nás dôveru v príhovor
našej nebeskej Matky, ktorá je vo
svojom oslávenom tele pri tróne
svojho Syna a vyprosuje nám milos-
ti. Telesné nanebovzatie Panny Má-
rie upevňuje našu nádej v naše bu-
dúce vzkriesenie.

Svitaniu zodpovedá i západ. Jedi-
nečne žiarivé svitanie, jedinečne
žiarivý západ. Na úsvite: Nepoškvr-
nená. Pri západe: Nanebovzatá.

Medzi jednou a druhou krajnos-
ťou, ako nevyčerpané a nevyčerpa-
teľné centrum svetla, stojí sama prí-
čina týchto dvoch privilégií: Božské
materstvo.

Ako triumfovala nad diablom – ona
jediná – v prvom okamihu svojho po-
zemského života tým, že unikla jeho
uštipnutiu, práve tak zvíťazila nad
diablom – ona jediná – i v poslednom
okamihu svojho žitia tým, že rozlo-
mila putá smrti.

Nanebovzatej Panne Márii je za-
svätených najviac mariánskych chrá-
mov. Len na Slovensku je ich 106.

– rm –

Prespevujeme s Cirkvou: Assumpta est Maria in
coelum – Mária je na nebo vzatá!



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. J. Galgan J. Hudáček K. Kassayová B. Dinisová M. Prosbová

2. Ľ. Bajus D. Gajdošová P. Lörinc M. Švagrovská A. Oravcová

p. K. Balintová M. Princíková D. Kassay M. Bajusová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
13. 8.

r. Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj,
Sion, svojho Boha.

6.45
11.30
18.00

Ut
14. 8.

Sv. Maximiliána Márie
Kolbeho, kň. mč.

6.45
11.30

r. Pán je vodcom svojho verného ľudu. 18.00

St
15. 8.

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE 6.30 prikázaný sviatok

r. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná
ozdobená zlatom.

11.30
18.00

Št
16. 8.

Sv. Štefana Uhorského 6.45

r. Aleluja, aleluja, aleluja.
11.30
17.30

Pi
17. 8.

r. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo
jeho milosrdenstvo je večné.

6.45
11.30
18.00

So
18. 8. r. Ty, Pane, si moje jediné dobro.

6.40 + začiatok adorácie

11.30 + záver adorácie

18.00

Ne
19. 8. 20. 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 19.00 18.00 9.00

Z.Hradište 17.30 10.30

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 19. 8. 2001

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00 a So o 16.30 Ústav Ut, Št, Ne 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

JÁN BERCHMANS robil všedné
veci života nevšedným spôso-
bom, s pravou kresťanskou do-

konalosťou. Je vzorom najdokonalej-
šieho plnenia povinností pre každý
stav. Narodil sa v Dieste neďaleko
belgického Bruselu. Jeho rodina bola
hlboko kresťanská, ale chudobná.
Keď mal 10, študoval latinčinu v obec-
nom kolégiu rodného mesta. Tu začal
nosiť reverendu a od toho času sa po-
važoval za klerika. V 11. roku sa tešil
z prvého sv. prijímania. Bol trpezlivý,
disciplinovaný, sústredený v modlitbe
a v učení, odovzdaný do Božej vôle
a prívetivý.

Rodičia nevládali platiť za jeho vý-
chovu v ústave, a tak ho museli vziať
domov. V r. 1615 začal Ján študovať na
kolégiu v Malines. Onedlho ho prijali do
Mariánskej kongregácie. Do noviciátu
jezuitov vstúpil v r. 1616 v Malines.

„Anjel v ľudskom tele,“ hovorieval
o ňom predstavený novicov svojim
bratom. Obdivoval múdrosť a sme-
losť jeho slov a rád. Dňa 25. 9. 1618
zložil v Malines svoje večné sľuby.

Na druhý deň ho poslali do kolégia
v Antverpách študovať filozofiu. Dňa
24. 10. odišiel z Belgicka do Ríma, dú-
fajúc, že od generála rehole dostane
milosť a pošlú ho za misionára do
Indie alebo do Číny. Nastúpil však
do Rímskeho kolégia študovať filozo-
fiu a matematiku. Stal sa vzorom štu-
dentov a rehoľníkov.

Ako 22-ročný bohoslovec dosiahol
už vysoký stupeň dokonalosti a jeho
duša bola zrelá pre nebo. V auguste
1621 ochorel na dyzentériu. Celkom
sa odovzdal do Božej vôle. Na prsiach
mal ruženec, rehoľné pravidlá a kríž,
keď 13. 8. 1621 šepkajúc slová:
„Ježiš, Mária!“ naposledy tíško vydý-
chol. Sv. Ján Berchman je patrónom
študujúcej mládeže.         – rm –

13. AUGUST – SV. JÁN
BERCHMANS (1599–1621)

ZZZZZAMYSLENIEAMYSLENIEAMYSLENIEAMYSLENIEAMYSLENIE

II stý otec mal viac synov. Keď do-
rástli, zistil, že jedni sú dobrí
a druhí zlí. I pýtal sa otec, ako sa

to stalo? A prišla veľká vojna. Nepriateľ
vraždil a búral. Vtedy všetci synovia,
ktorých považovali za dobrých, utiekli
a starého otca nechali. Vraveli si: „Bol
by nám iba na príťaž a jeho krátke dni
by zabila dlhá cesta.“ Tu prišiel ten
najhorší, uchopil otca a dal sa s ním na
útek. A otec nevedel, čo sa deje, a ne-
vedel, ktorý zo synov ho to nesie. Keď
boli už na vŕšku, ďaleko od mesta,
vtedy si syn odpočinul, podal otcovi
chlieb a víno a pobozkal ho na tvár.
A keď hľadel na horiace mesto a na
otca, horko plakal…        J. Tóth

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu, 4. 8., si sviatosť
manželstva vyslúžili Richard
Göbl a Natália Koščíková. Na

spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.

1. Vo štvrtok 16. 8. sa o 18.30 hod.
v MsKS uskutoční koncert, ktorý
organizujú kresťanské cirkvi v Tre-
bišove. Lístky si môžete vyzdvihúť
v sakristii.

2. V nedeľu 19. 8. bude v Sečovciach
odpustová slávnosť. Program je
na nástenke.

3. Bankový účet pre príspevky na re-
konštrukciu kostola je:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

V sobotu 18. 8. bude vo Vojčiciach od 15.00 hod. adorácia. Záver adorácie
bude o 18.00 hod.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


