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EŽIŠOVA REČ JE jednoduchá,
nepoužíva nijaké cudzie slová
ani komplikované vety. A ne-

možno ani tvrdiť, že by Ježiš hovoril
zámerne nejasne alebo zaobalene.
On je pravda a život. Ježišova prav-
da, jeho evanjelium, je on sám. Len
ten ho chápe, kto ho prijíma. Celú
závažnosť Ježišových slov pochopia
učeníci až pri Poslednej večeri. A po
Ježišovom odchode sa budú schá-
dzať, aby slávili posvätnú hostinu,
tajomstvo smrti a vzkriesenia Pána.

Veľkým Ježišovým prisľúbením je
život: večný život, božský život, aký
má večný Boží Syn od Otca. A tento
život chce dať aj nám.

Ježiš Kristus, prítomný v Eucha-
ristii, ostal s človekom tak, že svoje
telo mu dal za pokrm a svoju krv mu
ponúkol za nápoj. Kristus ostal s člo-
vekom a pozýva ho. „Poďte a jedzte
z môjho pokrmu…“ Kristus pozýva
k sebe každého človeka, tých, čo po-
znajú moc tejto sviatosti a denne
z nej čerpajú silu, napĺňajú sa Svä-
tým Duchom, ako aj tých, čo sú po-

POÏTE A JEDZTEPOÏTE A JEDZTEPOÏTE A JEDZTEPOÏTE A JEDZTEPOÏTE A JEDZTE chabí, ktorí nechápu Božiu vôľu, kto-
rí žijú v roztopašnostiach… Jedni
i druhí potrebujú túto sviatosť, dobrí
na posilnenie a na zotrvanie v dob-
rom, pochabí, aby vedeli prerušiť
spojenie s hriechom a aby nanovo
nadviazali priateľstvo s Bohom, aby
zanechali svoju pochabosť, ktorá ne-
premýšľa nad svojím počínaním a ne-
myslí na večnosť.

Ježiš Kristus pozýva každého člo-
veka, aby sa stal jeho pomocníkom
v slabostiach…

A hoci je všemohúci, môže len po-
zývať a svojou milosťou povzbudzo-
vať. Chlieb, ktorý nám dáva, je živý,
životodarný chlieb pre toho, kto je
pripravený dať sa ním premeniť.

Človek sám musí pochopiť, prísť
a brať.  – jg –

SMELÝ ZAJAC
Akýsi zajac si raz riekol:

Dosť!
Dosť toho živorenia v stálej hrôze z líšky!

Veď takto príde o česť, o hrdosť,
a tie si treba chrániť – ako píšu knižky.
Dosť večných obáv, strehu, nedôvery,

Dosť skrývania sa do zajačej diery,
panických útekov pri akomkoľvek

dojme…
Dosť! Takto žiť je proste nedôstojné.
Zájde si za líškou
hoci aj do pelecha

a vytmaví jej, že ak
nezanechá

tie mrzké úklady, čo
ničia jeho blaho,

že ju dá na súd, čo
ju vyjde draho!

A so zvolaním „Hore sa !“
Hneď sa aj vybral do lesa,

no čím sa väčšmi blížil k miestu,
kde líška zvykne tráviť siestu,

tým viac mu dáko každý krok bol ťažký
a vety, vybrúsené ako do prednášky,

sa zrazu potkýnajú v zapotenej hlave...
Nie, nemôže ísť k líške v takom stave.

„Veď ja som chorý,“ vraví, „možno
chrípku šírim.“

Aké je poučenie z tejto bájky malej?
Zajac je o to smelší, čím je líška ďalej.

MRAVEC A SVRČEK
Mravec, ktorý trávil leto
v usilovnej drine
vidiac svrčka,
ako si len hudie po doline,
preskakuje púpavy a do spevu si nôti
bez roboty,
tak ten mravec, keďže poznal bájky
mravokárne,
svrčkovi vždy v duchu hrozil:
„Veď ty budeš márne prosiť u mňa pred
dverami, keď zas udrú zimy!
Veď ti potom poviem – Hraj si! Dziny,
dziny, dziny!“
A keď prišiel december
…mráz, snehu vyše hlavy,
mnohokrát sa započúval mravec
nedočkavý,
či už svrček premrznutý klope
na komôrku,

či už plačúc
neprosíka aspoň
o tú kôrku.
Nezaklopal.
Až keď mravec na
jar vychudnutý
Opäť vyšiel na
priedomie…

Kto sa to tam krúti?
Svrček! Skáče, vydúda si bruško
vypasené,
ako niekto, kto sa hostil od jesene.
Že či sa vraj vôbec nebál, ako zimu
prečká?
Prečo? Veď hral na hostinách.
Pre sysľa aj škrečka.
Pre priateľov poučenie z tejto bájky
plynie:
Ak vieš, komu akú zahúsť, prežiješ aj
v zime.

NA DNEŠNÝ ŽIVOT, na jeho chy-
by a svojvôľu jednotlivcov sú

akoby „ušité“ nasledujúce bájky
spisovateľa Petra Petišku. Nám
čitateľom dáva príležitosť objaviť
podobnosť medzi správaním aj ko-
naním zvierat i ľudí.

Na záver si želajme to, čo aj ich autor: „Len nech pri ich čítaní sladký
pocit hladká, že tie bájky nie sú na ľudí, ale na zvieratká.“   – km –

Človek musí trpezlivo budovať to,
čo je ľudské. Slušnosť, pravdivosť,
pracovitosť, kultúru. V duchovnom
smere ide ľudstvo dopredu veľmi
pomaly. Je to namáhavý výstup,

motáme sa akosi stále v nížinách.
(A. Srholec)



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
Deň farskej poklony 6.45

Sdc 2,11-19; Ž 106; Mt 19,16-22 11.30 + začiatok adorácie

Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. 17.00 + záver adorácie

Sv. Jána Eudes, kň. 6.45
Sdc 6,11-24a; Ž 85; Mt 19,23-30 11.30

Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a 

svojim svätým.
17.00

Sv. Bernarda, op. uč. 6.45
Sdc 9,6-15; Ž 21; Mt 20,1-16 11.30

Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje. 17.00
Sv. Pia X., pp. 6.45

Sdc 11,29-39a;Ž 40; Mt 22,1-14 11.30
Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. 18.00

Bl. Panny Márie Kráľovnej 6.45
Iz 9,1-3.5-6; Ž 113; Lk 1,26-38 11.30

Pánovo meno chváľme, zvelebujme. 18.00

Sv. Ruženy Limskej, pn. 6.40
Rút 2,1-11;4,13-17; Ž 128; Mt 23,1-12

Tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána. 18.00
Stredoeurópske katolícke dni: Maďarsko 7.00

9.00

10.30
15.00 vešpery

Joz 24,1-2a.15-18; Ž 34; Ef 5,21-32;Jn 6,60-69 18.00

So     
23. 8.

Ne     
24. 8.

Pi     
22. 8.

21. nedeľa v období cez rok

St     
20. 8.

Št     
21. 8.

Po     
18. 8.

Ut     
19. 8.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

24.8.2003 7.00 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus P. Urban J. Karniš B. Dinisová

2. čítanie K. Balintová R. Černáková N. Tomková M. Švagrovská

prosby H. Magurová D. Gajdošová A. Potocká

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach budú v nedeľu 24. 8. o 14.00 vešpery. SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Jozef Ňaršanský a Jaroslava Belzová
Martin Fořst a Daniela Horániová

Adrián Csuba a Martina Zbojovská
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto

by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

1. Po-Pi hodinu pred každou sv. omšou
– možnosť prijať sviatosť pokánia.

2. 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.

3. 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. Birmo-
vanci pokrstení mimo Trebišova,
nech si zadovážia krstný list z far-
nosti krstu.

4. Záujemci o účasť na sv. omši so
Sv. otcom v Rožňave, nech sa zá-
väzne prihlásia v sakristii. Cena:
250 Sk.

5. Detský tábor Škriatok sa chce po-
ďakovať svojim sponzorom v utorok
po večernej sv. omši opekačkou.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
19. AUGUST – SV. JÁN
EUDES (1601-1680)
JÁN EUDES sa narodil v Ri
pri Argentane (Francúzsko).
Bol najstarší zo 7 detí a ro-

dičia ho obetovali Panne Márii na
znak vďačnosti, že sa im narodil. Boh
obdaril dieťa bystrým umom, láska-
vým srdcom, pevnou a stálou vôľou,
a najmä zbožnosťou. V 14-tich ro-
koch urobil sľub večnej čistoty. Asi v
r. 1618 ho prijali do Mariánskej kon-
gregácie. V r. 1623 vstúpil do oratória
v Paríži a 20. 12. 1625 ho vysvätili za
kňaza. V r. 1627 na žiadosť otca sa
venoval morom nakazeným v okolí
rodného mesta. V r. 1632 konal pr-
vých 6 misií. Odrazu sa stal dokona-
lým misionárom. V r. 1635-1641 ká-
zal v rozličných biskupstvách a jeho
kázne dosiahli veľmi potešujúce vý-
sledky. Svojimi misiami obrátil aj
mnoho hugenotov-bludárov. Túžbou
Jána Eudesa bolo založenie seminá-
rov, kde by sa mladíci pripravovali na
prijatie kňazstva. Opustil oratoriánov a
r. 1643 sa rozhodol založiť novú kongre-
gáciu – Kongregácia Ježiša a Márie (CJM).
Podľa zakladateľa sa nazývajú eudisti.
Prvotným cieľom kongregácie bola vý-
chova zbožných a horlivých kňazov
v seminároch. Jej ďalšou úlohou bolo
konať ľudové misie vo farnostiach. Kon-
gregáciu postavil pod ochranu Sŕdc
Ježiša a Márie. Od r. 1643 do r. 1670
založil 6 seminárov. Pri ich zakladaní
sa stretol s mnohými ťažkosťami.

V rokoch 1643-1676 na viac ako 80
misiách spôsobil zázračné obrátenia.
Bol odvážny a oduševnený, majster
na kazateľnici.

Založil kongregáciu Notre Dame de
Charité (Panny Márie Láskavej) podľa
reguly sv. Augustína.

Pápeži nazvali Jána Eudesa zakla-
dateľom, apoštolom a rozširovateľom
úcty Sŕdc Ježiša a Márie. Napísal ob-
divuhodné spisy: Ježišov život a jeho

kráľovstvo, Dobrý spovedník a Obdivu-
hodné srdce Božej Matky.

Umrel 19. 8. 1680 a pochovali ho
v kostole seminára v Caen.       – rm –

V sobotu 9. 8. a v nedeľu 10. 8.
sviatosť krstu prijali Alexandra
Lehončáková a Matúš Vaľko.

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

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI


