
Nedeľa, 30. januára 2000
4. nedeľa v období cez rok

Číslo 5 III. ročník

Resp.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a
nezatvrdzovali si srdcia.

Jubilejný rok

Vydáva Rímskokatolícky farský úrad Navštívenia blahoslavenej Panny Márie v Trebišove;
M. R. Štefánika 253; tel.: (0948) 672 27 73;  fax: (0948) 672 69 52; e-mail:svetlo.kriza@post.sk.

Redakčná rada: Július Galgan, Ľubomír Bajus, Marek Forgáč, Viera Halászová, Kristína Kmeťová,
Mária Ruttkayová, Peter Lörinc, Pavol Urban. Uzávierka čísla 27. 01. 2000. L

AHOJ, chlapci a dievčatá!

JEDNU OBLASŤ postihlo
strašné sucho. Tráva najprv
zožltla, a potom uschla. Vy-

hynuli kríky a najslabšie stromy.
Z neba nespadla ani kvapka
a ráno nikdy neprinieslo zemi ani
chvíľkové občerstvenie rosou.

Tisíce malých i veľkých zvierat
umieralo. Len máločo malo silu
ujsť z púšte, ktorá všetko po-
hlcovala.  Sucho bolo deň zo dňa
horšie. Všetky studničky a pra-
mene zmizli. Potoky a rieky
vyschli.

O pár hodín budete držať v rukách polročné vysvedčenia.
Niektorí z vás sa tešia, iní prežívajú ťažšie chvíle, lebo sa boja
"dozvukov" doma. Väčšinou sa nadáva na nespravodlivosť

učiteľov, zlé učebné osnovy, občas sa však pripustí aj to, že pri
všetkej námahe, výsledky nie sú dobré. Kde je ukrytá pravda, vie

každý najlepšie sám. Občas je to aj lajdáctvo, nesystematická práca, nedôslednosť,
ale stáva sa aj to, že sa učíte a známky nie sú najlepšie. Práve pre vás som vybrala
tento príbeh. Pozorne si ho prečítajte a zamyslite sa nad ním.

Iba malý kvietok ešte žil, lebo
mu jeden pramienok dával pár
kvapiek vody. Ale pramienok si
zúfal: „Všetko je suché, má smäd
a umiera. A ja s tým nedokážem
nič urobiť. Aký zmysel majú moje
dve kvapky vody?“

Blízko stál starý a mohutný
strom. Počul jeho nárek a skôr,
kým vyschol, riekol pramienku:
„Nikto od teba nečaká, že dáš
život celej púšti. Tvojou úlohou je
udržať pri živote tento kvietok.
Nič viac.“
B. Ferrero: Ďalšie príbehy pre potechu duše.

DNEŠNÝ TEXT EVANJELIA
nám predstavuje Ježiša
v kafarnaumskej synagó-

ge. Nie je to nič mimoriadne pre Je-
žiša. Miloval dom modlitby. Čosi po-
dobné si neskôr osvojí aj apoštol
Pavol na svojich misijných cestách.

Kde príde, vždy začne od synagógy.
Synagóga predpokladá
zvitky zákona a srdcia
disponované na formá-
ciu zákonom. Zvitky
zákona časom žltnú
a vytráca sa z nich
duch – treba ich stále
prepisovať, inak os-
tanú mŕtvou literou. Ľudské srdce
postupne tvrdne a ťažké je ho obre-
závať.

Ježiš toto všetko dobre vie. Aj on
je dieťaťom synagógy. Tá jeho sa na-
zývala nazaretská. Tu 30 rokov pozo-
roval ako sa zákon interpretoval, či
prepisoval a – prečo – neoslovoval
obrezaných neobrezancov. Mohol po-
zorovať slabiny kazateľov a čo je
dôležité – mohol si všimnúť to množ-
stvo démonických síl priamo v dome

modlitby. Aj naše spoločenstvo
v dome modlitby je také isté. Už to
treba raz prijať. Nie sme dokonalí
 a nikdy nebudeme.

Veľmi pekne to vyjadril John
Powell: »Najväčším problém bola pre
mňa Ježišova výzva: „Buďte dokonalí
ako je dokonalý Váš Nebeský Otec!“

Padol mi kameň zo
srdca, keď som po-
chopil, že to nie je
výzva k perfekcionaliz-
mu, ale k vzájomnej to-
lerancii.« Keď vonku pr-
ší, Boh nerozmýšľa, kto
bol na omši a kto ne-

bol, komu poliať záhradu a komu nie.
Naleje všetkým! To isté aj dážď
Božieho slova – prší aj na dobrých, aj
na posadnutých. Naozaj už to raz
treba prijať. Zanechajme delenie na
veriacich a neveriacich, na do kos-
tola chodiacich a nechodiacich. Skôr
prijmime diagnózu Boha: posadnutí
všetci – jedni prosiaci o uzdravenie,
tí druhí umlčaní v básnickej otázke:
Čo ťa do nás?

Peter Novysedlák, kaplán

Všetci sme za niečo zodpovední, za nejaký ten kvietok. Ale často na to
zabúdame, aby sme mohli nariekať nad všetkým, čo nedokážeme.

Uspokojme sa so svojím poslaním v živote. Nech sme zaradení
do ktorejkoľvek skupiny, Pán Boh nás má všetkých rád.

A už keď budete držať vysvedčenie v rukách, nezabudnite
sa poďakovať Pánu Bohu za zdravie a dary Ducha Svätého, rodičom
za podmienky, ktoré pre vás vytvárajú a učiteľom a katechétom za ich
trpezlivosť s vami.

Pamätajte, že najväčším šťastím je mať v úcte život, robiť dobré
skutky, vedieť objavovať krásu, tešiť sa z nej a mať schopnosť
ukázať ju aj iným.

Do nového polroka vám držím palce a prajem veľa darov Ducha
Svätého.

Vaša priateľka Vierka.



7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Čierna M. Princíková P. Lörinc J. Kucharčík A. Oravcová

2. Ľ. Bajus M.Ruttkayová D. Gajdošová B. Dinisová M. Bajusová

p. J. Galgan deti J. Karniš J. Hudáček M. Prosbová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 6. 2. 2000

SVÄTÉ OMŠE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
31. 1.

Sv. Jána Boska, kňaza
Trebišov

6.45

r. Povstaň, Pane; zachráň ma,
Bože môj.

11.30
16.30

Vojčice 18.00

Ut
1. 2.

r. Skloň sa ku mne, Pane,
a vyslyš ma.

Trebišov
6.45

11.30
16.30

Vojčice 18.00

St
2. 2.

Obetovanie Pána - sviatok

Trebišov

6.30

r.  Príď, Pane, do svojho svätého
chrámu.

11.30
16.30 požehnanie sviec

18.00
Vojčice 18.00

Št
3. 2.

Sv. Blažeja, biskupa a
mučeníka, sv. Oskára, biskupa Trebišov

6.45
11.30 + zač. adorácie

r.  Pane, ty panuješ nad všetkými;
v tvojej ruke je moc a sila.

18.00 záver adorácie

Vojčice 18.00 ‚stretko‘ mladých

Pi
4. 2.

Prvý piatok v mesiaci
Trebišov

6.45

r. Velebím ťa, Bože, ty moja spása.

11.30
18.00 ‚stretko‘ mladých

Vojčice 18.00

So
5. 2.

Sv. Agáty, panny a mučenice
Trebišov

6.45

r. Bože, stvor vo mne srdce čisté.
18.00

Vojčice 6.45

Ne
6. 2. 5. nedeľa v období cez rok

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30 + zač. adorácie

15.00 záver adorácie

18.00

Vojčice
10.30 + zač. adorácie

14.00 záver adorácie

DDDDDÔLE•ITÝÔLE•ITÝÔLE•ITÝÔLE•ITÝÔLE•ITÝ     OZNAMOZNAMOZNAMOZNAMOZNAM
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BISKUP BLAŽEJ ŽIL
pravdepodobne v Se-
baste v Arménsku za
čias cisára Licínia. Staré
životopisy, v ktorých sa
historické údaje spájajú
s legendárnymi, hovoria,
že sv. Blažej bol pôvodne
lekár.

Neskôr sa stal biskupom v meste
Sebaste. Cisársky námestník Agri-
kolus rozpútal prenasledovanie kres-
ťanov. Za terč si vzal najmä biskupov
a vojakov.

Blažej sa skryl v horách, kde žil
v jednej jaskyni spolu s divými
zvermi. Keď ho objavili, ukázal sa
sám ako veľký kresťan – biskup.
Úrady dali Blažeja uväzniť. Vo väzení
prichádzali k biskupovi chorí a on ich
uzdravoval. Istej matke uzdravil
chlapčeka, ktorý sa už dusil, lebo mu
zostala v hrdle kosť z ryby.

Pri súde Blažeja rozličnými spô-
sobmi nútili, aby sa zriekol kres-
ťanskej viery. Bili ho, zavesili ho za
ruky na strom a telo mu driapali
železnými hrebeňmi. Po hroznom
mučení bol sťatý okolo roku 316.

Úcta sv. Blažeja sa rozšírila najprv
na Východe, kde má tento mučeník
sviatok 11. februára. Neskôr sa stal
sv. Blažej známym aj na Západe, kde
ho ľud uctieval tými najrozličnejšími
spôsobmi. Najčastejšie sa tento
svätý biskup a mučeník uctieva ako
ochranca pred chorobami hrdla.

V tejto súvislosti sa vyvinulo
i známe svätoblažejské  požehnanie
hrdla, ktoré sa udeľuje na jeho
sviatok.

                           – rm –

Na budúci piatok, 4. 2., k nám zavíta
Mgr. Pavol Hudák, poverený

pastoráciou mládeže v našej diecéze.
Venuje sa mládeži – prevažne

študentom vysokých a stredných
škôl. Svojimi prednáškami

o partnerských vzťahoch a láske sa
stál známym takmer na celom

Slovensku. V piatok bude medzi
nami na mládežníckej sv. omši. Po

nej sa k nám prihovorí na spoločnom
stretnutí. Pozývame všetkých

mladých a hlavne tých, ktorým záleží
na pevných a úprimných

vzťahoch lásky.

1. Sviatosť zmierenia budeme vy-
sluhovať každé ráno pred sv. omšou,
pred každou poludňajšou sv.
omšou od 10.00, vo štvrtok a v pia-
tok od 15.00 do večernej sv. omše.
Vo Vojčiciach v utorok od 15.00.

2. Požehnanie sviec na sviatok
Obetovania Pána bude pri sv.
omši o 16.30 hod.

3. Biblické stretnutie bude v stredu
až po večernej sv. omši o 18.00
hod. Téma: Márnotratný syn – 2.
časť (kaplán Peter).

4. V sobotu, 12. 2., sa koná 1. far-
ský fašiangový ples. Záujemco-
via sa ešte môžu hlásiť u kaplána
Marka. Cena lístka je 270 Sk.

SVÄTÝ BLAŽEJ,
BISKUP A MUČENÍK

(? – 316)

OZNAMY SVÄTEC TÝ•DÒA

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi  o 16.00,

Ne o 16.30
Ústav Ut, Št, So o 15.30
Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30
Sobášna náuka sobota o 9.00


