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BOH BOH BOH BOH BOH S NAMIS NAMIS NAMIS NAMIS NAMI
EĎ HOVORÍME, ŽE NIEČO je
ľudské, tým obyčajne myslíme
na ľudské slabosti, s ktorými

treba rátať a na ktoré treba mať oh-
ľad. Tak nízko zmýšľa-
me o človeku. Prost-
redníctvom Krista sa
však ukázalo, čo človek
v skutočnosti je a čím
môže byť: čím sa má
stať podľa vôle svojho
Stvoriteľa.

Kristus bol dokonalý
človek, skutočný člo-
vek, Boh sa s úľubou
na neho díval. V ňom
zjavil svoju vlastnú
podstatu, svoju svä-
tosť a svoju slávu.
Viera je schopná vidieť,
ako v spôsoboch chleba
a vína žiari Božia sláva. Spoločenstvo
s Kristom premení aj naše telo, celú
našu bytosť, a tak mu budeme po-
dobní.

Abrahám poslúchol Božie pozva-
nie, uveril Bohu. A Boh splnil všetky
svoje prísľuby. Abrahám sa stal ot-

com, narodil sa mu prisľúbený syn.
Dieťa rastie, je plné života. A tu ná-
hle zaznievajú tvrdé Božie slová:
„Vezmi… svojho jediného syna Izáka,
ktorého miluješ,“ a obetuj mi ho ako
celopalnú obetu. Aký veľký duševný
boj musel nastať v duši Abraháma –

toľko obetoval tomuto
jedinému Bohu, a teraz
vyžaduje takú strašnú
obetu, jediného syna.
Abrahám však zobral
syna a šiel, postavil ol-
tár na obetu a vystrel
ruku, aby priniesol obe-
tu… Boh to, samozrej-
me, nedovolil. Skúšal
Abrahámovu vernosť,
odteraz ho bude ešte
hojnejšie požehnávať.

Boh skúša vernosť
každého človeka. Pre
neho sa treba všetkého
zrieknuť a dôverovať

mu neobmedzene. Vtedy splní všetky
svoje prísľuby. Ak bude Boh na mojej
strane, čo znamenajú všetky proti-
venstvá a utrpenia?

Celá činnosť Boha vyviera z jeho
lásky a má moc zachrániť tých, čo
v neho dôverujú. – jg –

ENO JOZEF V MINULOSTI
rodičia často dávali svojim
synom, a tak ich zverovali
pod ochranu patróna sv.

Jozefa. Dnes toto meno dosť zaniká.
Akoby sme zabúdali aj na jeho pa-
tróna. Čo vieme o sv. Jozefovi okrem
tých skromných informácií, ktoré
nám prinášajú evanjeliá?

Hebrejské meno Jozef znamená
„čo Boh pridal“. Toto meno dala svoj-
mu najmladšiemu synovi Ráchel,
žena patriarchu Jakuba z rodu Dá-
vidovho, na znak radosti a vďaky
z jeho narodenia. Jozef bol jej dva-
nástym synom.

My o Jozefovi vieme, že bol žení-
chom Panny Márie, ktorú po anjelo-
vom zjavení prijal za manželku a
pred zákonom a ľuďmi vystupoval
ako otec Pána Ježiša. Prijal posla-
nie, ktoré mu zveril Pán Boh, aby
chránil Pannu Máriu a Božieho Sy-
na. Jeho meno sa spomína pri poča-
tí Pána Ježiša, pri sčítaní ľudu, pri
Ježišovom narodení, Jeho obetovaní
v chráme, pri úteku do Egypta, či
nájdení v jeruzalemskom chráme.

Sv. Jozef prešiel mnohými ťažký-
mi skúškami a nebezpečenstvami.

SVSVSVSVSVÄÄÄÄÄTÝ JOZEFTÝ JOZEFTÝ JOZEFTÝ JOZEFTÝ JOZEF
OPORA RODINY

A PATRÓN UMIERAJÚCICH
Zdolal všetky pokušenia a ťažkosti,
ktoré by dnes zdolal len máloktorý
muž. Bol to veľmi čnostný človek –
ženích Panny Márie, ochranca Pána
Ježiša, živiteľ Svätej rodiny. Jemu
zveril Pán Boh svojho Syna. Patrí
mu osobitná úcta a je veľkým vzo-
rom pre všetkých otcov.

Vieme, že v čase Ježišovho verej-
ného vystupovania, sv. Jozef už
nežil. Mal najkrajšiu smrť, lebo zo-
mrel na rukách Ježiša a Panny
Márie. Možno preto si ho uctievame
aj ako patróna dobrej smrti. V našej
farnosti je Spolok sv. Jozefa. Jeho
členovia sa predovšetkým modlia za
otvorenie neba pre umierajúcich.
Veď každú hodinu zomiera viac ako
6 tisíc ľudí, ročne viac ako 50 milió-
nov. V dnešnom svete veľa ľudí zo-
miera náhlou smrťou a počet tých,
čo zomierajú s Kristom, je veľmi
malý. Každý z nás potrebuje príhovor
sv. Jozefa i modlitby svojich blíž-
nych.

Sv. Jozef, pestún Ježiša Krista
a opravdivý ženích Panny Márie, oroduj
za nás a za tých, ktorí tento deň (túto
noc) umierajú, a ochraňuj naše rodiny
od Zlého. – hv –
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Dňa 17. 3. 2003 si pripomíname
13. výročie biskupskej posviacky
nášho pána arcibiskupa mons.
Alojza Tkáča.

2. eRko – Hnutie kres-
ťanských spoločen-
stiev detí – oblast-
né centrum v Trebi-
šove v spolupráci so
Spoločenstvom ži-
vota (PROLIFE) vás pozýva 23. 3.
2003 o 15.30 do MsKS v Trebišove
na akciu Biela stužka pri príleži-
tosti Dňa počatého dieťaťa. Vs-
tupné je dobrovoľné. Cieľom tejto
akcie je poukázať na hodnotu ži-
vota, šírenie úcty k životu od po-
čatia až po prirodzenú smrť.
Akcia sa uskutočňuje v čase kam-
pane 18. – 25. 3. 2003. Biela
stužka – symbol kampane – sym-
bolizuje úctu k životu od počatia.
Právo na život je základné ľudské
právo. Sprievodnou aktivitou bude
list poslancom NR SR, aby ofi-
ciálne vyhlásili 25. marec za Deň
počatého dieťaťa.
Preto chceme:
– osloviť ľudí, aby sa zamysleli
nad hodnotou ľudského života;
– vyzdvihnúť jedinečnosť a dôs-
tojnosť počatého dieťaťa;
– aby každý mal zaručený prístup
k pravdivým informáciám o živote
počatého dieťaťa;
– povzbudiť rodičov, aby tehotens-
tvo prežívali ako radostné očaká-
vanie nového života;
– aby sa každé počaté dieťa mohlo
narodiť;
– vyzvať spoločnosť, aby chránila
a podporovala rodiny.
Sú vám tieto myšlienky blízke?
Podporte život a príďte medzi
nás.

Martina Kudrecová, vedúca
Oblastného centra v Trebišove

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA
Sv. Patrika, bs. 6.45 16.30 príprava 1.sv.p. - deti

Dan 9,4b-10; Ž 79; Lk 6,36-38 11.30 + príprava birmovanci

Pane, nezaobchádzaj s nami podľa našich 

hriechov. 17.00

Sv. Cyrila Jeruzalemského, bs.uč. 6.45 16.30 príprava 1.sv.p. - deti

Iz 1,10.16-20; Ž 50; Mt 23,1-12 11.30 + príprava birmovanci

Ukáž nám, Pane, cestu spásy. 17.00

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 6.45 16.30 príprava 1.sv.p. - deti

2Sam 7,4-16; Ž 89; Rim 4,13-22; Lk 2,41-51a 11.30 + príprava birmovanci

Jeho rod bude trvať naveky. 17.00
Jer 17,5-10; Ž 1; Lk 16,19-31 6.45

11.30 + začiatok adorácie

18.00 + koniec adorácie

6.45
Gen 37,3-28; Ž 105; Mt 21,33-46 11.30

17.30 krížová cesta

18.00
Mich 7,14-20; Ž 103; Lk 15,1-3.11-32 6.40 8.30, 9.30 príprava birmovanci

Milostivý a milosrdný je Pán. 18.00

7.30

9.00

10.30
15.00 krížová cesta

Ex 20,1-17;Ž19,8-11;1Kor1,22-25;Jn 2,13-25 18.00

St     
19. 3.

Št     
20. 3.

Blažený človek, čo v Pána skladá 

dôveru.

Po     
17. 3.

Ut     
18. 3.

3. nedeľa v pôstnom období

So     
22. 3.

Ne    
23. 3.

Pi     
21. 3.

Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

30.3.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna R. Černáková J. Hudáček M. Žiaranová

2. čítanie A. Zapotoková B. Šimková N. Tomková J. Kucharčík

prosby M. Ščerbej D. Gajdošová P. Lörinc

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach bude krížová cesta v piatok 21. 3. o 17.30 a v nedeľu 23. 3. o 14.00.

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA

20. MAREC – SV. GERTRÚDA
(626? – †659)

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.30  – Ústav Ut, Št, So o 11.00

Kasárne Ne o 11.00

ARODILA SA V OSADE Landeu
v Brabantsku. Jej otec Pipin
bol majordóm a matka sa volala

Ida. Už v 12-tich rokoch bola Gertrú-
da veľmi pôvabná a očarila nejedné-
ho mladíka. Na jednej hostine syn
istého kniežaťa prosil kráľa Dago-
berta a otca Pipina o Gertrúdinu ru-
ku. Na jeho otázku, či prijíma mladí-
ka za ženícha, odpovedala: „Nechcem
ani toho, ani nikoho iného, lebo som sa
už zasnúbila Ježišovi Kristovi, ktorému
som sľúbila ustavičné panenstvo.“

V roku 639 Pipin zomrel. Po man-
želovej smrti Gertrúdina matka Ida
vystavala pekný kláštor v Nivelles
v Brabantsku, vstúpila doň i s dcérou
Gertrúdou ako mníška a venovala
mu aj celý svoj vdovský majetok.

Po matkinej smrti v r. 652 prevzala
Gertrúda vedenie kláštora. Mladučká
predstavená vykonávala povinnosti
svojho úradu s obdivuhodnou obo-
zretnosťou a vernosťou, bola vždy
láskyplná a vľúdna. Čítala vedecké
spisy a premýšľala o vznešených
pravdách svätej viery. Obľúbila si
teológiu a filozofiu a debatovala s
učenými mužmi o ťažkých a hlbokých
vedeckých otázkach. Jej rozum robil
zjavné pokroky v učenosti, ale srdce
nezískalo ani na šťastí, ani na bohu-
milej pobožnosti. Napokon sa zriekla
všetkého chladného rozumového skú-
mania tajomstiev Božej Bytosti a odo-
vzdala sa láskyplným citom svojho
srdca.

Stále umŕtvovanie tela, pôsty a
bdenia časom podlomili jej telesné
sily. Myšlienka na smrť ju nedesila,
ale naopak, napĺňala veľkou rados-
ťou. Svoju dušu odovzdala nebeské-
mu ženíchovi pokojne a blažene 17.
marca 659. Pochovali ju v kláš-
tornom kostole v Nivelles.      – rm –


