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Resp.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať
budem naveky.
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TO SA VÁŽNE rozhodne pre Je-
žiša, musí sa vyrovnať s tým,
že sa odcudzí mnohým ľuďom,

možno aj svojim najbližším príbuz-
ným. Je šťastný, že našiel Ježiša,
lebo Ježiš našiel jeho. A nemôže ml-
čať o tom, ktorý naplnil jeho srdce.

Prijať Boha. Tak veľmi chcem pri-
jať Boha, veď od toho závisí spása,
a ja chcem byť spasený. Kristus mi

V meste Sunam prijali v jednom
dome proroka Elizea a v Božom mene
ho pohostili. A pretože často prechá-
dzal okolo, zariadili mu dokonca izbu,
aby si mohol odpočinúť. A dostalo sa
im štedrej odmeny od Boha. Tej dob-
rej žene dal Boh tak túžobne očaká-
vané potomstvo.

Ježiš seba samého v evanjeliách
síce nikde a nijako nevychvaľuje,

a napriek tomu
ukazuje, že je
jedinečný a že
vzťah toho, kto
v neho uverí,
musí byť tiež je-
dinečný. Vzťah
k Ježišovi má
dokonca pred-

nosť i pred tak samozrejmými vťahmi,
ako sú vzťahy k rodičom alebo rodičov
k deťom. To nie je výzva k fanatické-
mu odvrhnutiu všetkého, to je výzva
k správnemu usporiadaniu hodnôt.

Kto koná ako Ježiš, totiž rovnako
milosrdne a ohľaduplne, dostane sa
pred Bohom do dobrého svetla. Od-
mena od Boha je v takom prípade
veľkorysá, ak prijíma človek s láskou
a pozornosťou Ježiša alebo toho,
koho on posiela.  – jg –

ponúka niekoľko spôsobov, ako mô-
žem prijať Boha – milovať Boha viac
ako matku a otca, milovať ho viac ako
všetkých najbližších, neopustiť ho ani
v prípade, že ma iní opustia, milovať
Boha dokonca viac ako seba samého.

Musím prijať Krista. Musím prijať
každého, kto v jeho mene prichádza,
prijať každého, kto je v núdzi. V Bo-
žom mene každému poslúžiť… Nie je
tu reč o odplate, hoci aj ona príde, ale
sú to slová o skutočnom prijatí Boha.

»KTO NEBERIE SVOJ KR»KTO NEBERIE SVOJ KR»KTO NEBERIE SVOJ KR»KTO NEBERIE SVOJ KR»KTO NEBERIE SVOJ KRÍÍÍÍÍZZZZZ¡¡¡¡¡
A NENASLEDUJE MA,A NENASLEDUJE MA,A NENASLEDUJE MA,A NENASLEDUJE MA,A NENASLEDUJE MA,
NIE JE MA HODEN«NIE JE MA HODEN«NIE JE MA HODEN«NIE JE MA HODEN«NIE JE MA HODEN«(Mt 10, 38)

V. KONŠTANTÍN-CYRIL spolu so
svojím bratom Metodom sa stali
pravými tvorcami a zakladateľmi

písomnej veľkomoravskej a slovanskej
kultúry vôbec. Vytvorili prvé slovanské
písmo, založili a vycibrili prvý spisovný
slovanský jazyk, preložili Sväté písmo,
liturgické knihy a rozličné náboženské
a právne texty a vytvorili aj
samostatné literárne diela
vysokej umeleckej hodnoty.
Napokon zaviedli slovanský
jazyk aj do bohoslužby a pod-
netne zasiahli do usporiada-
nia spoločenského a štát-
neho života. Týmito svojimi
veľkými činmi povýšili našich
predkov medzi „veľké národy“,
ktoré používali vlastný jazyk
v písomníctve a bohoslužbe.

Cyrilometodský spisovný
jazyk nazývame tiež staroslo-
vienskym. Je to spisovný ja-
zyk vytvorený na základe slo-
vanského nárečia, ktorým sa
v 9. storočí hovorilo v Solúne
a jeho okolí. Tento spisovný
jazyk bol však hneď na za-
čiatku svojej existencie pre-
nesený na Veľkú Moravu,
kde prijal niektoré tamojšie
prvky.

Cyrilometodský starosloviensky jazyk
poznamenal všetky živé slovanské ja-
zyky, najmä v oblasti slovnej zásoby.
Práve vplyvom staroslovienčiny je nábo-
ženská terminológia takmer vo všetkých
slovanských jazykoch podivuhodne jed-
notná. Napr. za lat. spiritus majú všetci
Slovania duch. Výnimkou sú len polab-

skí Slovania, ktorých nezasiahlo cyrilo-
metodské dielo a ktorí používali praslo-
vanské slovo kob.

Slovanské písmo je známe v dvoch
podobách, ako písmo hlaholské a cyril-
ské. Hlaholské písmo je písmo novo-
vytvorené, to znamená, že nijaké pís-
meno nebolo prevzaté z iného písma
bezo zmeny. Naproti tomu cyrilské pís-
mo je takmer z dvoch tretín grécke a len
z jednej tretiny novo-vytvorené, a to
podľa vzoru hlaholiky. Teda cyrilika je
písmo grécko-slovanské, kým hlaholika
je písmo čisto slovanské.

Cyrilika ustúpila od pôvodnej origi-
nality hlaholiky, ale zachovala aspoň

základný princíp hlaholiky,
že každá hláska (fonéma) má
mať zodpovedajúce osobitné
písmeno (grafému), čiže čo
hláska to písmeno.

Slovanské písmo bolo ne-
vyhnutným predpokladom
pre vytvorenie slovanského
písomníctva. Z prekladovej
literatúry na prvom mieste
stojí preklad evanjeliára. To
bola prvá kniha, ktorú Kon-
štantín-Cyril začal písať už
v roku 863.

Okrem prekladov nám
obaja bratia zachovali celý
rad pamiatok úplne pôvod-
ných. Je to predovšetkým
Proglas, t.j. predspev k evan-
jeliu, skvelá báseň o 108
veršoch, plamenná výzva
k Slovanom, aby prijali slovo
Božie obsiahnuté v štyroch

evanjeliách. Toto dielo sv. Cyrila nemá
v svetovej literatúre obdobu.

Právom môžeme byť hrdí na cyrilo-
metodské dedičstvo, vďaka ktorému náš
národ prežil aj tie najkrušnejšie časy
svojej histórie. „O ich múdrosti roz-
právať si budú národy a ich chválu
zvestovať bude zhromaždenie (svätých)“
(Sir 44, 15). – bl –
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„Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich
otcov podľa ich činov, svojou odvekou

veľkodušnosťou“ (Sir 44,1).

Vincent Hložník: Sv. Cyril
a Metod, slovanskí apoštoli



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
1. 7.

6.45
Am 2,6-10.13-16; Ž 50; Mt 8,18-22 11.30

Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne. 17.00

Ut
2. 7.

Návšteva Panny Márie 6.45 odpustová slávnosť

Sof 3,14-18; (Ž) Iz 12,2-6; Lk 1,39-56 11.30 +začiatok adorácie

Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.. 17.00 +záver adorácie

St
3. 7.

Sv. Tomáša, ap. 6.45
Ef 2,19-22; Ž 117; Jn 20,24-29 11.30

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 17.00

Št
4. 7.

Sv. Alžbety Portugalskej 6.45
Am 7,10-17; Ž 19; Mt 9,1-8 11.30 +začiatok adorácie

Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. 18.00 +záver adorácie

Pi
5. 7.

Sv. Cyrila a Metoda,
slovanských vierozvestov

7.30 slávnosť

9.00
Sir 44,1.4-7.11-15; Ž 117; Ef 4,1-7.11-13; Mt 28,16-20 10.30

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 18.00

So
6. 7.

Sv. Márie Goretti, pn. mč. 6.40 Fatimská sobota

Am 9,11-15; Ž 85; Mt 9,14-17 17.30 odpustový program

Pánovo milosrdenstvo trvá naveky. 19.30 +sviečkový sprievod

Ne
7. 7. 14. nedeľa v období cez rok

7.00
8.00
9.00 odpustový program

10.30 slávnostná sv. omša odpustová

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.45 18.45 18.45 9.00 6.45 7.00

Z.Hradište 18.45 10.30 8.30

7.00 8.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Ščerbej M. Ruttkayová D. Kassay M. Žiaranová

žalmy D. Telepčáková J. Babejová I. Vachaľová
2. čítanie M. Čierna H. Magurová K. Kassayová I. Farkašová

prosby A. Zapotoková R. Černáková J. Karniš J. Kucharčík

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 7. 7. 2002

Nemocnica Po – Pi o 16.15, So o 16.15 Ústav Ut, Št 11.00, Ne o 15.00

K
a

n
ce

lá
ri

a
 f

a
rs

ké
h

o 
ú

ra
d

u
: 

 d
op

ol
u

d
n

ia
 P

o 
– 

P
i

9
.0

0
 –

 1
0
.3

0
, 

 p
op

ol
u

d
n

í 
P
o 

– 
S
t 

1
5
.0

0
 –

 1
6
.0

0
, 

Š
t

–
P
i 

1
5
.0

0
 –

 1
6
.3

0
V

 p
rv

op
ia

tk
ov

om
 t

ýž
d

n
i p

op
ol

u
d
ň

a
jš

ia
 s

lu
žb

a
 v

 k
a

n
ce

lá
ri

i n
ie

 je
!  

 K
rs

tn
á 

ná
uk

a:
pi

at
ok

 o
 1

6
.0

0
  

S
ob

á
šn

a
 n

á
u

ka
:

so
bo

ta
 o

 9
.0

0 OZNAMY

RÓFOVI ARNULFOVI a manžel-
ke Ville požehnal Boh syna v r. 1033.
Pri krste mu dali meno Teobald. Ro-
dičia vychovávali chlapca od útlej mla-
dosti v bázni Božej. Neskôr ho dali na
výchovu učenému arcibiskupovi v mes-
te Vienne. Rád čítaval životopisy svä-
tých mužov. Mocne naň zapôsobil
prísny život sv. Jána Krstiteľa a seba-
zapieranie sv. pustovníka Antona. Zo-
známil sa s bohabojným pustovníkom
Burchardom. Navštevoval ho a jeho
chyžka sa mu zdala ako raj. Tu ho
nadchýnalo k sebazapieraniu a opo-
vrhnutiu svetskými náruživosťami.

Otec mal s ním iné plány. Chcel
ho výhodne oženiť a zaopatriť preň
nejaký úrad. Cnostný syn sa musel
podriadiť vôli otca. Stal sa vojakom.
Spriatelil sa so šľachtickým mladí-
kom Valterom, s ktorým v r. 1054
zmizol zo svetského hluku. V pus-
tých horách v Nemecku si vystavali
chyžku a kaplnku a žili v prísnom
sebazapieraní. Vykonávali i náden-
nícke práce ľuďom v okolí. Keď ľudia
odhalili ich pôvod, odišli do mesta
Compostella v Španielsku a odtiaľ do
Trevíra v Nemecku. Napokon sa usa-
dili v Lumignane na pustatine Salani-
ca, v benátskom kraji, kde viedli ob-
vyklý pustovnícky život. Tu však Valter
ochorel a zomrel. Teobald zdvojnáso-
bil svoju snahu o dokonalosť, prísnej-
šie mŕtvil svoje telo, bičoval sa do kr-
vi. Biskup z Vicenzy ho prosil, aby sa
dal vysvätiť za kňaza. Keď sa k nemu
pridružilo niekoľko mužov, prijal s ni-
mi rúcho kamaldulského rádu.

Teobald vyčerpaný umŕtvovaním
usnul v Pánu r. 1066. V r. 1073 ho
pápež Alexander II. vyhlásil za svä-
tého. Jeho úcta sa rozšírila v biskup-
stve Vicenza a hlavne vo Francúzsku.

– rm –

1. Počas nasledujúceho týždňa bu-
deme spovedať nasledovne:
Trebišov: ráno pred sv. omšou,
dopoludnia od 10.30, popoludní:
Po, Ut, Št od 15.00, So od 17.00
Vojčice: St od 16.30
Zempl. Hradište: Št od 18.00

2. Záujemci o púť do Gaboltova, kto-
rá sa uskutoční 20.–21.7.2002, sa
môžu prihlásiť v sakristii, bude
objednaný autobus.

3. V pondelok 1. 7. po večernej sv.
omši bude stretnutie rodičov a
detí, ktoré sa prihlásili na letný
detský tábor Škriatok 2002.

4. Program odpustovej slávnosti
Navštívenia bl. Panny Márie v Tre-
bišove v roku 2002:
Ut 2. 7.: 10.30 pobožn. sv. ruženca

11.30 sv. omša + zač. adorácie
17.00 sv. omša + kon. adorácie

So 6. 7.: 17.30 vešpery
18.15 pobožn. fatimskej soboty
19.30 sv. omša +sviečkový sprie-

vod okolo kostola
Ne 7. 7.: 7.00 sv. omša

  8.00 sv. omša
  9.00 mariánska akadémia
  9.45 pobožn. sv. ruženca
10.30 sv. omša
18.00 sv. omša,

sviatosť pokánia sa vysluhuje medzi
sv. omšami a počas sv. ruženca.

Pozývame všetkých kňazov a veriacich
dekanátu. Nech preblahoslavená Pan-
na, ktorá vo svojom lone nosila Božieho
Syna, sprostredkuje požehnanie aj pre
naše farnosti a rodiny. O to spoločne
prosme na tomto milostivom mieste.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Vlastimír Demko a Zuzana Klasovská
Milan Gončár a Anna Sčensná

Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

1. JÚL – SV. TEOBALD
(1033-1066)

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


