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Resp.: Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás.

U

UDIA, KTORÍ POČÚVALI
Ježišove slová, dostali hlad
po niečom ďalšom. Išli za
ním. Jeho slovo a príveti-

vosť jeho bytosti im pomohli zabud-
núť na všetko ostatné, dokonca aj
na starosť o potrebný chlieb.

Ježiš má súcit s množstvom ľudí,
preto ich poučuje a uzdravuje cho-
rých. A preto ich nechce rozpustiť

Boh tak veľmi miluje človeka, že
keď on, smädný, príde k nemu a u-
verí Božej láske, nič ho už od tej
lásky neodlúči – ani smrť, ani život,
ani minulosť, ani súčasnosť, ani bu-
dúcnosť, ani utrpenia, ani prenasle-
dovania, ani nijaké stvorenie. Vie
totiž, že k Bohu môže prísť kedykoľ-
vek, vie, že na Boha sa môže vždy
spoľahnúť.

E ZAUJÍMAVÉ,
hoci aj nech-
tiac, vypočuť si

rozhovor ľudí na autobusovej zastávke
o veciach verejných či súkromných,
alebo aj dať sa vtiahnuť do rozhovoru
s celkom neznámym človekom. So všet-
kou snahou sa usiluje, aby ste mu dali
akú-takú odpoveď, pridali sa na jeho
stranu a súhlasili s tým, čo hovorí. My
ľudia sme už takí. Pritakávame aj na to,
s čím vnútorne nesúhlasíme, lebo začať
veľký rozhovor na pár minút sa nám
nechce a pohnevať si celkom nezná-
meho človeka, s ktorým sa možno už
nikdy nestretneme, sa nám akosi ne-
vyplatí.

Autobusové zastávky „zažívajú“ ne-
skutočné príbehy. Vidieť tu a počuť
reakcie tých, ktorí nedobehnú na svoj
autobus, lebo ho pre niečo zmeškali,
alebo pozorovať trpezlivé čakanie na
meškajúci spoj, ktorý už mal byť vo
svojom cieli.

Jedno skoré pondelkové ráno sa
schádzajú na zastávke cestujúci. Podľa
toho, ako si zdravia, púšťajú sa do reči,
podávajú ruky, možno hovoriť, že sú to
„starí známi“, ktorí sa už dobre poznajú.
Obzerajú si nových ako votrelcov, čo sa
rozhodli tiež v tento čas cestovať ich
autobusom, ktorý zvykne byť poriadne
poriadne preplnený.

Trochu bokom postáva mladá rodina
s dvoma dievčencami vo veku asi 10
a 13 rokov. Podľa ich hlasného rozho-
voru je jasné, že ich rodičia vyprevá-
dzajú na prázdniny k starkým. Intenzita
ich hlasu sa čoraz viac zvyšovala. Rady
a ponaučenia o tom, ako sa majú po celý
čas správať boli nekonečné.

„Babke nemusíte všetko hovoriť.
Hlavne to, že iba občas chodievame do
kostola.“ „Tá by nám dala!“ poznamenal
otec.

„Nejako to už vydržíte, veď o dva týž-
dne si po vás prídeme, a potom ,hajde‘
k Jadranu!“

„Zaslúžime si to
aspoň raz do roka,
však babka?“ Oslo-
vil spomínaný muž
vedľa sediacu po-
staršiu ženu.

Tá na to nerea-
govala a nepotvr-
dila jeho otázku či odpoveď. Po chvíli si
vzdychla, dvihla k očiam ruženec a po-
lohlasne odriekala Zdravas’. Miestami
prerušovala svoj rýchly mechanický
šepot a prísnym pohľadom si odmeria-
vala skupinku mladých, ktorí práve
prišli na zastávku. „Ani pozdraviť to
nevie, sú ako barani!“

„Obyčajné dobré ráno! Kdeže už Po-
chválený Pán Ježiš Kristus! To za na-
šich čias! Pán farár by nás za to vyťahal
za uši!“ Nazlostene sa pomrvila, lebo na
jej pripomienku nik nereagoval. Možno
aj preto, že k zastávke prichádzali auto-
busy. Riava cestujúcich sa rýchlo „vpra-
távala“ do ich horúcich útrob.

Nastalo posledné kývanie na rozlúč-
ku a vzďaľujúce sa autobusy nechali za
sebou jednu poloprázdnu zastávku.

„Aha, babkine pátričky,“ pozname-
nala matka utierajúc si slzu, ktorá jej
vypadla pri rozlúčke s dcérami. Ležali
pod lavičkou a ich majiteľka už sedela
v uháňajúcom autobuse.

„Vari je to pre nás nejaké znamenie,
vezmime si ich, možno sa nám niekedy
zídu.“

„Nie, tu ich zavesíme,“ rázne pozna-
menal muž. A bolo to!

Na hrdzavom klinci sa hompáľal ru-
ženec. Čakal na niekoho, možno aj na
toho, kto sa nebojí babky či prísneho
pána farára. Čudná „človečia filozofia“.

Opustená a prázdna autobusová za-
stávka opäť zažila jeden príbeh. Napísali
ho ľudia, ktorí sa každodenne vydávajú
na svoje životné cesty.         – km –
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hladných. Ježišovi učeníci neschu-
dobnejú, keď veľkodušne rozdávajú
to, čo dostali: chlieb pre telo práve
tak ako chlieb slova a sviatosti.

„…všetci smädní, poďte k vodám…
Nakloňte si ucho a poďte ku mne,
poslúchajte, aby vaša duša žila…“

Boh pozýva všetkých, dokonca aj
tých, ktorí si túto milosť ničím neza-
slúžili, ktorí nezodpovedne premár-
nili svoje dobrá, lebo so všetkými
chce nanovo uzavrieť zmluvu. To nie
sú len pekné slová. Skutočnosť roz-
množenia chleba ich potvrdzuje. Boh
utíši všetky túžby človeka, neúnavne
zjavuje ľuďom svoju lásku a keď je
to nutné, utíši aj hlad po chlebe.

Túžim sa nasýtiť chlebom lásky.
Preto musím hľadať tam, kde je.
Musím prijať Božie pozvanie, aby
som konečne utíšil svoj hlad
a smäd.

– jg –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
5. 8.

Výr. posv.hl.mar. baziliky v Ríme 6.45
Jer 28,1-17; Ž 119,29n; Mt 14,13-21

Pane, daj mi poznať tvoju spravodlivosť.

Ut
6. 8.

Premenenie Pána 6.45
2 Pt 1,16-19; Ž 97; Mt 17,1-9

Pánovu slávu uvidia všetky národy.

St
7. 8.

Sv. Kajetána, kň. 6.45
Jer 31,1-7; (Ž) Jer 31,10-13; Mt 15,21-28 11.30

Pán nás bude chrániť ako pastier svoje stádo. 17.00

Št
8. 8.

Sv. Dominika, kň. 6.45
Jer 31,31-34; Ž 51; Mt 16,13-23 11.30 +začiatok adorácie

Bože, stvor vo mne srdce čisté. 18.00 +záver adorácie

Pi
9. 8.

Sv. Terézie Benedikty z kríža,
pn. mč., patrónky Európy

6.45
11.30

Múd 3,1-9; Ž 126; Lk 9,57-62

Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. 18.00

So
10. 8.

Sv. Vavrinca, dk. mč. 6.40
2 Kor 9,6-10; Ž 112; Jn 12,24-26

V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha. 18.00

Ne
11. 8. 19. nedeľa v období cez rok

7.00
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.45 18.45 18.45 6.45 9.00

Z.Hradište 18.45 10.30

7.00 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus J. Hudáček M. Sakáčová M. Švagrovská

žalmy J. Kucharčík T. Ruttkayová J. Obrin
2. čítanie J. Galgan D. Gajdošová A. Potocká B. Dinisová

prosby K. Balintová P. Urban N. Tomková

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 11. 8. 2002
Nemocnica Po – Pi o 16.15, Ne o 16.15 Ústav Ut, Št, So o 11.00
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8. AUGUST – SV. DOMINIK (†1221)

OZNAMY
1. Do pozornosti detí a mládeže!

V stredu 7. 8. bude na farskom
dvore „opekačka“. Začíname
svätou omšou o 17.00. Neza-
budnite si pripraviť a priniesť
„proviant“ na opekanie.

2. Pripomíname birmovancom, že čas
na absolvovanie skúšky im plynie.
Birmovanci, ktorí boli pokrstení
mimo Trebišova, nech donesú
krstný list z fary, kde boli pokrs-
tení.

DOMINIK sa narodil okolo
r. 1175 v dedinke Caleruege
v strednom Španielsku
v biskupstve Osme. Nábož-
ní rodičia sa všemožne sta-
rali o dobrú výchovu Domi-
nika a jeho bratov. Neskôr
ho matka zverila na výcho-

vu a učenie svojmu bratovi, kňazovi.
Dominik patrí k najstarším a najhor-
livejším ctiteľom Oltárnej sviatosti.
V pätnástom roku ho poslali na štú-
dia do Palencie, kde strávil 10 rokov.
Žil utiahnuto od sveta. Po skončení
štúdií ho vysvätili za kňaza. Kázňami
obrátil mnohých hriešnikov.

V r. 1203 bol sprievodcom biskupa
Diega v Osme na ceste do Dánska.
Ich cesta viedla južným Francúzs-
kom, kde spoznali bludárov albigen-
cov, ktorých chceli obracať na pravú
vieru. Pápež Inocent III. dovolil Die-
govi a Dominikovi, aby dva roky cho-
dili po Francúzsku a ohlasovali pra-
vé učenie.

Keď biskup Diego v r. 1207 zom-
rel, zostal Dominik sám s ôsmimi
spolupracovníkmi. Raz sa mu zjavila
Panna Mária a poradila mu, aby
obracal ľudí prostredníctvom mod-
litby ruženca. Ruženec sa stal dedič-
stvom rádu sv. Dominika. V r. 1206
založil Dominik ženský kláštor a ús-
tav na vzdelávanie katolíckych diev-
čat a združenie kazateľov žijúcich
rehoľným životom. Hlavným cieľom
rádu bol apoštolský kazateľský úrad
na záchranu nesmrteľných duší.
Pápež Inocent dal názov novému
rádu – Rehoľa kazateľov. Na počesť
svätého zakladateľa sa nazývali aj
dominikáni.

V Ríme sa Dominik stretol a zoz-
námil so sv. Františkom Assiským.
Prvý kláštor dominikánov bol založe-
ný pri kostole sv. Romana v Toulou-
se. Pápež Honorius III. potvrdil

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Michal Batfalský a Renáta Hotovčinová

Marek Stričko a Lenka Fedorčáková
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

slávnostne kazateľský rád dňa 22.
12. 1216. Jeho členovia sa rozišli po
dvoch do sveta, bosí a bez peňazí,
aby zakladali kláštory.

Dominik odovzdal svoju dušu
Bohu večer 6. 8. 1221. Pochovali ho
pod dlažbu kostola sv. Mikuláša
v Bologni. Pri hrobe sv. Dominika sa
stalo mnoho zázrakov.         – rm –

Vo Vojčiciach v nedeľu 11. 8. budú o 14.00 hod. vešpery.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu 27. 7. sviatosť krs-
tu prijali Ján Sopata, Gab-
riela Kucharčíková a Ema

Gregová. Vítame ich v našom spolo-
čenstve. Nech sú rodičom na radosť
a svetu na osoh.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


