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EKLAMA NÁM DENNE naho-
vára, čo všetko si bezpodmie-
nečne potrebujeme kúpiť, aby

sme mali viac zo života, aby sme si
zachovali zdravie, alebo celkom jed-
noducho, aby sme boli moderní. Táto
reklama nám však nehovorí, čo po-
trebujeme, aby sme boli ľuďmi, aby
sme sa nimi stali.

Pán Ježiš je chlieb, ktorý naozaj
prichádza z neba. Tento chlieb mož-
no prijať iba ako Boží dar, nemožno
si ho zaslúžiť. Je tu potrebná jedna
jediná práca: vierou sa otvoriť Božej
skutočnosti, byť pripravený prijať aj
nepochopiteľné.

Pán Boh nám vychádza v ústrety.
Smädnému sa dáva ako živá voda,
hladnému ako skutočný chlieb. „Je
naozaj dôstojné a správne vzdávať
mu vždy za všetko vďaky.“

Apoštol Pavol povzbudzuje k dob-
rému životu, povzbudzuje, aby kres-
ťania nežili ako pohania. Lenže ťaž-
ko je byť vždy dobrým a žiť ustavične
v spravodlivosti a svätosti. Ani oso-
bitná Božia starostlivosť nestačí,

CHLIEB CHLIEB CHLIEB CHLIEB CHLIEB ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA manna Božej lásky uspokojí len na-
krátko. Človek ostáva naďalej hlad-
ný a smädný a veľké túžby v ňom
hynú, tak ľahko v sebe dusí túžbu
po večnosti.

Ak má byť človek dobrý a ak sa má
stať novým stvorením, musí dostať
iný, silnejší pokrm. Boh aj túto nut-
nosť predvída: „…môj Otec vám dá
pravý chlieb z neba.“ „Ja som chlieb
života, kto verí vo mňa, nikdy nebu-
de žízniť.“

Chlieb života je mojím pokrmom.
Keď budem jesť
tento Chlieb,
keď sa budem
sýtiť jeho te-
lom, získam si-
lu nutnú na
premenu svoj-
ho života. On
mi udeľuje po-
moc k svätému
ž i v o t u .
On ma
n a p ĺ ň a
bohatst-
vom svoj-
ho života.

– jg –

STREDOEURÓPSKE KASTREDOEURÓPSKE KASTREDOEURÓPSKE KASTREDOEURÓPSKE KASTREDOEURÓPSKE KATOLÍCKE DNITOLÍCKE DNITOLÍCKE DNITOLÍCKE DNITOLÍCKE DNI

DŇA 22. JÚNA 2003 SME
PREŽÍVALI SPOJENIE S CIRKVOU
V ČESKEJ REPUBLIKE.

PRVÉ ZMIENKY O STYKU čes-
kých a moravských krajov
s kresťanstvom pochádzajú

z 8. storočia. Neskoršie, v druhej po-
lovici 9. storočia, prišli do vtedajšej
Veľkomoravskej ríše byzantskí misio-
nári, sv. Cyril a Metod, ktorí hlásali
evanjelium v slovanskom jazyku zro-
zumiteľnom prostému ľudu. Do 14.
storočia Cirkev v Čechách a na Mo-
rave rozkvitala. Neskorší vývoj (do r.
1918) bol v krajinách českej koruny
poznamenaný náboženskými spormi
a zápasom o chápanie Cirkvi.

Po druhej svetovej vojne a najmä
po komunistickom puči v roku 1948
nastalo brutálne prenasledovanie
Cirkvi. Život Cirkvi bol podrobený
tvrdej kontrole stalinistického reži-
mu. Prevrat v roku 1989 priniesol
Cirkvi slobodu. Dňa 1. 1. 1993 vznikli
z bývalého Česko-Slovenska dva ne-

závislé štáty: Česká republika a Slo-
venská republika.

Česko patrí v súčasnosti medzi
najviac sekularizované krajiny Euró-
py. Vzťahy so štátom sú stabilizo-
vané a panuje náboženská sloboda.
V roku 2002 bola podpísaná zmluva
medzi Svätou stolicou a Českou re-
publikou, ktorú však parlament do-
teraz neschválil. Toho roku sa začne
plenárny snem Katolíckej cirkvi, kto-
rého hlavným cieľom je obnova cir-
kevného života a realizácia myš-
lienok Druhého vatikánskeho konci-
lu v českých a moravských diecézach.

VÝZNAMNÍ ČESKÍ SVÄTCI:
Sv. Václav – narodil sa v roku 904,

bol českým kniežaťom a zvlášť sa
staral o rozšírenie a prehĺbenie kres-
ťanstva v Čechách;

Sv. Vojtech – narodil sa okolo roku
956 v českej šľachtickej rodine,
v roku 983 sa stal pražským bisku-
pom a pri svojej misijnej činnosti
zomrel mučeníckou smrťou 23. apríla
997;

Sv. Ján Nepomucký – narodil sa
v roku 1350, bol generálnym vikárom
pražského arcibiskupa. Počas sporov
medzi kráľom a arcibiskupom ho na
príkaz kráľa Václava IV. roku 1393
uväznili, mučili a utopili v rieke Vl-
tave;

Sv. Klement Mária Hofbauer –
narodil sa roku 1751 v Tasoviciach
na Morave, roku 1784 sa stal prvým
nemeckým redemptoristom v Ríme,
od roku 1786 pôsobil v Poľsku. Roku
1807 za Napoleona ho vyhnali z Var-
šavy, potom požehnane pôsobil vo
Viedni, kde zomrel 15. marca 1820.

Katolícka cirkev v Bosne
a Hercegovine, Českej

republike, Chorvátsku,
Maďarsku, Poľsku,

Rakúsku, na Slovensku
a v Slovinsku v tomto roku

(od 1. júna 2003 do 23.
mája 2004) spoločne slávi
Stredoeurópske katolícke

dni.



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

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Sv. Jána Márie Vianneya, kň. 6.45
Nm 11,4b-15;Ž 81; Mt 14,13-21 11.30

Plesajme Bohu, nášmu pomocníkovi. 17.00
Výr.posviacky hl.bazil iky v Ríme 6.45

Nm 12,1-13;Ž 51; Mt 14,22-36 11.30
Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. 17.00

Premenenie Pána 6.45
2 Pt 1,16-19; Ž 97; Mt 9,2-10 11.30

Pánovu slávu uvidia všetky národy. 17.00

Sv. Sixta II., pp. mč. a spol.mč. 6.45
Nm 20,1-13;Ž 95; Mt 16,13-23 11.30 +začiatok adorácie

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a 

nezatvrdzovali si srdcia.
18.00 záver adorácie

Sv. Dominika, kň. 6.45
Dt 4,32-40; Ž 77; Mt 16,24-28 11.30

Pamätám, Pane, na tvoje skutky. 18.00

Sv. Terézie Benedikty, pn.mč. 6.40
Oz 2,16b-22; Ž 45; Mt 25,1-13

Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoj sluch. 18.00

7.00

9.00

10.30
15.00 vešpery

1 Kr 19,4-8; Ž 34; Ef 4,30-5,2;Jn 6,41-51 18.00

19. nedeľa v období cez rok

So     
9. 8.

Ne     
10. 8.

Pi     
8. 8.

St     
6. 8.

Št     
7. 8.

Po     
4. 8.

Ut     
5. 8.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 9.00

Z.Hradište 10.30

10.8.2003 7.00 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová D. Gajdošová D. Kassay M. Švagrovská

2. čítanie Ľ. Bajus M. Ruttkayová K. Kassayová B. Dinisová

prosby H. Magurová P. Urban N. Tomková

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach budú v nedeľu 10. 8. o 14.00 vešpery.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Peter Šimko a Katarína Kosiaková
Martin Jeňo a Katarína Pistová

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

ohlásiť to na farskom úrade.

1. Absolventi základných škôl sa mô-
žu prihlásiť na prípravu k prijatiu
sviatosti birmovania v úradných
hodinách od 1. 8. 2003 na farskom
úrade. Podmienkou k zápisu je ov-
ládanie základných modlitieb a pri-
kázaní. Záujemci nech sa hlásia
osobne.

2. Tí, ktorí ukončili 2-ročnú prípravu
k sviatosti birmovania môžu od
1. 8. do 31. 8. absolvovať závereč-
né preskúšanie v úradných hodi-
nách vo farskej kancelárii.

3. Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčast-
niť sv. omše so Svätým otcom
v Rožňave, nech sa prihlásia v sa-
kristii u p. kostolníčky.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
10. AUGUST – SV.
VAVRINEC (†258)
Jeho pamiatku slávi
celá Cirkev už od r.

354. Pôvodný životopis sv. Vavrinca
nemáme. Narodil sa v Španielsku,
na vidieku. Ako mladík prišiel do
Ríma a tam bol vychovaný.

Pápež Sixtus II. v r. 257 ako ná-
hradu za seba v zbore diakonov určil
mladého Vavrinca, ktorý bol prvý zo
siedmich rímskych diakonov. Spolu
s pápežom sa staral o 40 000 kresťa-
nov. V tom čase bolo právne postave-
nie Cirkvi veľmi slabé. Cisár Valerián
sprvoti zaobchádzal s kresťanmi lás-
kavo. Pohanskí kňazi ho poštvali
proti kresťanom. R. 257 vydal naria-
denie, ktorým zakazoval kresťanom
zhromažďovať sa. Biskupov, kňazov a
diakonov nariadil sťať. Valerián chcel
vykoreniť Cirkev tým, že jej zabije
všetkých predstavených. A preto sia-
hol najprv na hlavu Cirkvi, pápeža
Sixta II., ktorého sťal. Vavrinec sa
usiloval zachrániť poklady Cirkvi.

Prefekt vedel, že prvý diakon Vav-
rinec opatruje cirkevné poklady, pre-
to poslal k nemu vojakov, aby ho pri-
viedli k nemu. Vavrinec si vyžiadal 3
dni, aby mohol pozbierať poklady a
ukázať ich prefektovi. V tom čase
zhromaždil všetkých kresťanských chu-
dobných, chorých, skaličených, star-
cov, vdovy a siroty z celého Ríma.
Bolo ich okolo 1500. S týmto zástu-
pom sa odobral k prefektovi. Na
otázku: „Kde sú poklady, ktoré si mi
sľúbil vydať?“, odpovedal: „Toto je
bohatstvo, títo sú poklady Cirkvi!“
Prefekt sa rozhneval, dal Vavrinca
spútať, odvliecť do žalára a zbičovať.
Opäť ho predvolal a dal ukrutnejšie
bičovať. Bili ho kyjakmi a natiahli na
škripec. Vavrinec sa pritom ustavič-
ne modlil. Mnohí pohania sa vtedy
obrátili na Kristovu vieru. Na druhý
deň pokračovalo mučenie. Vojaci pri-

viazali Vavrinca reťazami na železný
rošt, položili na rozložený oheň a pi-
chali do neho vidlami. Telo Vavrinca
kati niekoľkokrát obrátili zo strany
na stranu, aby jeho muky zväčšili.
Svoju svätú dušu odovzdal Bohu 10.
augusta 258.

Telo sv. Vavrinca pochovali dvaja
vznešení rímski kresťania, Hypolit a
Justín. Nad jeho hrobom dal cisár
Konštantín Veľký postaviť nádhernú
baziliku.         – rm –

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu 27. 7. sviatosť krs-
tu prijali Lenka Fraštiová,
Lóránt Vass a Samuel Tkáč.

Vítame ich v našom spoločenstve.
Nech sú rodičom na radosť a svetu
na osoh.


