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Pán nás pozýva na hostinu, ktorú
on sám pripravuje. Otvára nám oči,
aby sme ho spoznali: v slove Písma,
ktoré počúvame, v spôsobe chleba a
vína, ale aj v ľuďoch, pre ktorých sa
stal človekom a pre ktorých zomrel.

„A Slovo sa telom stalo…“ Slovo
začalo prebývať medzi ľuďmi – tak sa
začala spása človeka, milovaného od
večnosti, človeka vyvoleného v Kris-
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(Jn 1, 14)

OH OD SAMÉHO ZAČIATKU
zasahoval do dejín ľudstva
ako Sudca a Záchranca. Zákon

a proroci zjavovali podstatu Boha a
jeho vôľu. V Kristovi k nám prišla
Božia moc a Božia múdrosť. Ľuďom,
„ktorí ho prijali“, chce Kristus uká-
zať cestu, on sám ide po tejto ceste,
on je tou cestou.

tovi od stvorenia sveta, človeka pred-
určeného, aby sa stal svätý v láske.
Boh v Kristovi predurčil človeka pre
seba. Predurčil ho k tomu, aby bol
Božím Synom. Také je rozhodnutie
Božej vôle. Taká je moc Kristovej mi-
losti. Taká je zjavená múdrosť. A
tejto múdrosti sa má človek učiť.

Boh udelil milosť synovstva tým,
tí dosiahnu spásu v Kristovi, ktorí
poznali Slovo, ktoré je u Boha, ktorí
prijali Slovo, ktoré sa stalo telom,
ktorí prijali od neho život...

Aký vzácny som v Božích očiach,
veď Boh si ma vyvolil ešte pred stvo-
rením sveta, od večnosti ma povolal
k sebe, vo svojom Synovi mi ponúkol
milosť synovstva. Musím sa modliť,
aby som nestratil tieto milosti.

– jg –

IEDMY DEŇ po stvorení vyhlá-
sil Boh za svoj sviatok. Všetky
novučičké stvorenia sa usilo-

vali darovať Bohu najlepšie veci, aké
len mohli nájsť.

Veveričky priniesli orechy a orieš-
ky, zajace chrumkavú mrkvičku a slad-
ké korienky, ovce mäkučkú a teplú
vlnu, kravy penivé a na smotanu bo-
haté mlieko.

Miliardy anjelov sa postavili do
kruhu a spievali nebeskú serenádu.

Ustarostený človek čakal, kým prí-
de na rad. Čo môžem Bohu darovať
ja? Kvety majú svoju vôňu, včely med,
a dokonca aj slony sa ponúkli, že
svojimi chobotmi poslúžia Bohu ako
sprcha, aby sa osviežil...

Postavil sa na samý koniec radu a
lámal si hlavu. Všetky stvorenia de-
filovali pred Bohom a predkladali mu
svoje dary.

Pred ním bolo už len pár stvorení:
slimák, korytnačka a lenivec leňoch.
Človeka sa zmocnila panika.

A tak prišiel na rad aj on. Urobil
to, čo sa neodvažovalo urobiť nijaké
zviera. Pribehol k Bohu,  vyskočil mu
na kolená, objal ho a povedal: „Milu-
jem ťa.“

Tvár Boha zažiarila a celé stvo-
renstvo pochopilo, že človek dal Bo-
hu najkrajší dar. A vybuchlo kozmic-
ké aleluja!

„Prečo nás Boh stvoril? Boh nás
stvoril, aby sme ho poznali, milovali a
mu slúžili v tomto živote a potom sa s
ním v nebi radovali.“(Katechizmus Pia X.)

Dovoľ mi milovať ťa, Bože môj.
Čo mám v nebi,
čo mám na zemi okrem teba?
Ty, Boh môjho srdca
a môj podiel vo večnosti,
dovoľ, aby som sa ťa chytil.
Buď vždy so mnou,
a ak budem v pokušení opustiť ťa,
ty ma, Bože môj, neopusti.

(Podľa Bruna Ferrera: Vie to iba vietor)

Pán nám dá silu a požehná nás v
novom roku pokojom, ak mu každý
deň dokážeme povedať:„Milujem ťa.“

– hv –

Pán bude tróniť ako večný kráľ, Pán dá silu svojmu ľudu, Pán
požehná svoj ľud pokojom. (Ž 29,10-11)

Najkrajší dar



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
6. 1.

Zjavenie Pána 7.30 požehnanie vody

Iz 60,1-6; Ž 72; Ef 3,2-2a.5-6; Mt 2,1-12
9.00

10.30
Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 18.00

Ut
7. 1.

Sv. Rajmunda z Peňafortu,kň 6.45
1 Jn 3,22-4,6; Ž 2;Mt 4,12-17.23-25 11.30

Otec dal Synovi kráľovstvo všetkých národov. 17.00

St
8. 1.

6.45
1 Jn  4,7-10;Ž 72; Mk 6,34-44 11.30.

Budú sa ti klaňať , Pane, všetky národy
sveta. 17.00

Št
9.1.

6.45
1 Jn 4,11-88; Ž 72; Mk 6,45-52 11.30 + adorácia

Budú sa ti klaňať , Pane, všetky národy
sveta. 18.00 záver adorácie

Pi
10. 1.

6.45
1 Jn 4,19-5,4; Ž 72; Lk 4,14-22a 11.30

Budú sa ti klaňať , Pane, všetky národy
sveta.. 18.00

So
11. 1.

1 Jn 5,5-13; Ž 147; Lk 5,12-16 6.40
Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, SIon, svojho

Boha. 18.00

Ne
12. 1.

1. NEDEĽA V OBD. CEZ ROK
KRST KRISTA PÁNA

7.30
9.00

10.30 krst

15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 9.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 10.30 18.00 10.30

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.30 – Ústav Ut, Št, So o 11.00
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Vo Vojčiciach v nedeľu 12. 1. budú o 14.00 hod. vešpery.

 – ZJAVENIE PÁNA  6. 1. 2003
1. čítanie 2. čítanie prosby

7.30 Ľ. Bajus J. Galgan K. Balintová

9.00 M. Ruttkayová P. Urban R. Černáková

10.30 K. Kassayová A. Potocká D. Kassay

18.00 M. Švagrovská B. Dinisová

 – NEDEĽA 12. 1. 2003
1. čítanie 2. čítanie prosby

7.30 J. Galgan K. Balintová Ľ. Bajus

9.00 P. Urban R. Černáková M. Ruttkayová

10.30 A. Potocká D. Kassay K. Kassayová

18.00 B. Dinisová M. Švagrovská

ÈÍTANIA NA ZJAVENIE PÁNA A NEDE¼U OZNAMY

1. Požehnanie trojkráľo-
vej vody bude:
Tv - pri sv. omši o 7.30
Vojč - pri sv. omš.o 9.00
Z.H-pri sv. omš.o 10.30

2. Kto má záujem o po-
žehanie domu, nech
sa prihlási osobne u
ktoréhokoľvek kňaza.

3. Stretnutie kresťan-
ských dôchodcov bu-
de v stredu 8. januára
2003 o 15.00 hod. v
MsKS.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
7. JANUÁRA – SV.RAJMUND Z
PEŇAFORT (1175 - 1275)

AJMUND SA NARODIL okolo
r. 1175 v aragónskom kráľov-
stve na peňafortskom zámku

vo Villafranca del Pandés pri Barce-
lone z bohatých šľachtických rodi-
čov. Rajmund od útlej mladosti budil
veľké nádeje.

Po štúdiách na katedrálnej škole
v Barcelone, prednášal na nej filozo-
fiu. V r. 1210 sa zriekol profesorské-
ho miesta. Odišiel do Bologne v Talian-
sku študovať cirkevné a svetské prá-
vo. V r. 1216 dosiahol hodnosť doktora
oboch práv a dostal tam prvú ka-
tedru cirkevného práva. Vyučoval bez-
platne, podporoval chudobných.

V r. 1218 chcel barcelonský biskup
Berlegár, aby sa Rajmund vrátil s
ním do rodného Katalánska. Aj bis-
kup Honorius III. ho vyzval, aby sa
vrátil do Španielska. Barcelonský
biskup ho v r. 1221 povýšil na ka-
nonika a arcidiakona barcelonskej
cirkvi. Tajne túžil po dokonalejšom
živote. Na Veľký piatok v r. 1222 ho
prijali do rádu kazateľov sv. Domi-
nika. Všetkých dojímala hlboká po-
níženosť a apoštolská jednoduchosť

nového rehoľníka. Napísal príručku
pre rehoľných spovedníkov - Summa
caseum. Pápež Gregor IX. pozval Raj-
munda do Ríma, vyvolil si ho za svoj-
ho spovedníka a v r. 1233 ho vymeno-
val za hlavného penitenciára Cirkvi.

Rajmund pokračoval na Graciá-
nom začatej zbierke pápežských a
koncilových dekrétov. Bol to prvý cir-
kevný zákonník.

Vysilený prácou a častým bdením
ochorel. Na odporúčanie lekárov opus-
til Rím a vrátil sa do barcelonského
kláštora. V r. 1236 ho vyvolili za
generálneho predstaveného rehole
kazateľov. V r. 1223 založil v Bar-
celone novú rehoľu na vykupovanie
zajatcov. V Tunise a Murcii uspo-
riadal kurzy hebrejčiny a arabčiny,
aby jeho rehoľníci mohli hlásať Bo-
žie Slovo neveriacim ich rečou. A ne-
bo požehnalo jeho úsilie.

Dosiahol mimoriadny vek: okolo
sto rokov. Usnul v Pánu 6. januára
1275 v Barcelone. Jeho pohreb bol
veľkolepý. Pred truhlou kráčal krá-
ľovský dvor a kňazstvo, za ňou šiel zá-
stup otrokov, ktorých oslobodil od mo-
hamedánskych Maurov a bludárov.

Za svätého ho vyhlásil v r. 1601 pá-
pež Klement VIII. V Španielsku je sv.
Rajmund patrónom advokátov a práv-
nických fakúlt štátnych univerzít.– rm –


