
Nedeľa, 19. novembra 2000
33. nedeľa v období cez rok

Číslo 47 III. ročníkJubilejný 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: Ľubomír Bajus, Július Galgan, Viera Halászová, Kristína Kmeťová, Peter Lörinc,

Mária Ruttkayová, Pavol Urban. Uzávierka čísla 16. 11. 2000. MCCL L

Resp.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

„priestor“, do ktorého človek ani zlo
nezasahujú, pozná nebo, Božie krá-
ľovstvo. Pozná Syna človeka - Ježiša
ukrižovaného a vzkrieseného. A tak
pre toho, kto prijíma slovo Písma,

nie sú vyhliadky
sveta ani ružové,
ani beznádejné. Vie,
že so zlom, súže-
ním, ktorého sa obá-
va, ráta i Boh. A vie
tiež, že Syn človeka
príde s mocou a slá-
vou a zhromaždením
svojich vyvolených.
Nikto sa nestratí.

Ježišova obeta je
jjedinečnou obetou.
Preklenuje priestor
a čas, sprítomňuje
sa pre tých, čo sa
zhromažďujú vo vie-
re v Krista a v oča-

kávaní jeho druhého príchodu a
slávia Eucharistiu. Veriaci je
oslobodzovaný od strachu, a to mu
umožňuje žiť v tomto svete
zodpovedne a ľudsky dôstojne. – jg –

nes nie ojedinele stretávame
ľudí, ktorí sú opustení, osa-
motení, zanedbaní. A predsa
vieme, učil to už Aristoteles,

že človek je tvor spoločenský. Je
odkázaný na pomoc iných ľudí.
Niekedy vo chvíľach clivoty vyhľa-
dáva spoločnosť ľudí, s ktorými by sa
mohol úprimne porozprávať alebo
inak sa zabaviť. Hoci človek je
závislý aj od iných ľudí a túži sa s
nimi stretnúť a čaká od nich
porozumenie, neraz zažije sklama-
nie v rozličných spoločenstvách ľudí
- v rodine, v pracovnom kolektíve a v
stykoch s ľuďmi, či už majú krát-
kodobí, alebo trvalejší charakter.

Čo je príčinou sklamaní pri stre-
távaní sa s ľuďmi? Je to predovšet-
kým samoláska človeka, ktorá sa
prejavuje pýchou, sebectvom, lenivos-
ťou, podráždenosťou, neochotou pos-
kytnúť inému službu, ale aj ďalšími
negatívami. Dôsledok toho je nedos-
tatočná úcta k inému človeku. Práve
nedostatok úcty a nedostatok lásky
spôsobuje azda najviac nešťastí
v každom spoločenstve ľudí.

Veľký vodca vyvoleného národa
putujúceho z Egypta do zasľúbenej
zeme, Mojžiš, hľadal za každej
situácie možnosť ako vytvoriť z izra-
elskej pospolitosti naozajstné spo-
ločenstvo lásky. Vieme zo Svätého
písma, že to nemal ľahké, veď
izraeliti často reptali, mali prejavy
žiarlivosti (Jozue žiarlil na Eldada a
Medada, že prorokujú). Mojžiš svo-

jou trpezlivosťou, pokojom a láskou
vždy dokázal presvedčiť  rebelujú-
cich, žiarliacich, nespokojných, a ak
bolo treba, aj prosiť Boha, aby  od-
pustil tomuto ľudu a dal mu novú
šancu. A práve preto, že chcel vytvá-
rať spoločenstvo lásky, Boh ho
vyslyšal.

Vzorom pre nás by mal byť Ježiš
Kristus, ktorý zo svojich posluchá-
čov vychovával spoločenstvo milu-
jjúcich ľudí.

Všetkých kresťanov by mala
zaujímať otázka: Ako vytvárať spolo-
čenstvá lásky v tom prostredí, v
ktorom žijeme ?

Ak dokážeme zabudnúť na seba,
ak sa dokážeme vžiť do situácie
druhého človeka, tak sme na naj-
lepšej ceste to dokázať. Ak sa vo
farnosti majú stať vzťahy medzi
ľuďmi naozaj kresťanskými, preni-
knutými úprimnou láskou, musíme
vedieť zabudnúť na rozpory z minu-
losti, sústrediť sa na prítomnosť a
na získanie budúcnosti.

Dobrý kresťan túži vnášať zo svo-
jjej strany, do každého ľudského
spoločenstva opravdivú lásku, poro-
zumenie a úctu k ľuďom. Nie je to
ľahké premáhať svoje nezriadené
náklonnosti a milovať všetkých
čistou láskou. Je to však naše
poslanie a posilňovaní Božími milos-
ťami aj my dokážeme naplniť Ježišov
odkaz : „aby  sme sa navzájom mi-
lovali“.  Bez ducha spoločenstva ne-
možno byť kresťanom!     – bl –

KRESŤANSKÉ SPOLOČENSTVO -
SPOLOČENSTVO LÁSKY

“Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás.”
                                                                      Jn15,12

Žiť zodpovedne a ľudsky dôstojne
ento svet - to je táto dranco-
vaná, znečisťovaná a rôzny-
mi zbraňami mnohokrát ni-
čená nie príliš veľká plané-

ta. Alebo - tento svet je široký, ale v
podstate mrazivo chlad-
ný, prázdny a v mnohom
človeku nepriateľský.

Človek dobre cíti,
že viac než celý vesmír
a celá planéta pre je-
ho spokojnosť môže
znamenať lesík s ryb-
níkom za dedinou, ma-
lebné a milé miesto, a
aspoň jeden verný člo-
vek, ktorý ho má rád.
Všetko neisté, ba i toto
minimum je ohrozené,
všetko straší.

A čo kresťan a čo
Božie slovo? Božie slo-
vo nestraší. Ukazuje
svetlý bod i v tej najtemnejšej bu-
dúcnosti. Božie slovo totiž, na roz-
diel od mnohých dnešných ľudí, poz-
ná väčší svet, než je len vesmír s
našou planétou. Pozná Boha a jeho



OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. K. Balintová M.Princíková P. Sovák J. Kucharčík M. Bajusová

2. J. Galgan P. Urban N. Tomková M. Prosbová

p. M. Čierna deti A. Oravcová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
20. 11.

r. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu
života.

6.45
11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Ut
21. 11.

Narodenie Bl. Panny Márie 6.45

r. Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si
nosila Syna večného Otca.

11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

St
22. 11.

Sv. Cecílie, pn. mč. 6.45 +začiatok adorácie

r. Svätý, svätý, svätý je Boh, Pán Boh
všemohúci.

11.30 +záver adorácie

pokračovanie vo Vojčiciach

Št
23. 11.

Sv. Klementa I., pp. mč. 6.45

r. Urobil si z nás kráľovstvo a kňazov
pre nášho Boha.

11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
24. 11.

Sv. Ondreja, Dung-Laca a spol. 6.45

r. Mojim ústam sú sladšie ako med
tvoje výroky.

11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
25. 11.

Sv. Kataríny Alexandrijskej,mč. 6.45 9.00 príprava birmovanci

r. Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. 18.00

Ne
26. 11. Slávnosť Ježiša Krista, Kráľa

7.30
9.00

10.30 +začiatok adorácie

15.00 záver adorácie
stretnutie rodín

18.00

1. V stredu, 22. 11. večerná sv. omša,
ani prípravy na sv. prijímanie a
birmovku nebudú.

2. 30. 11. sa uskutoční farská púť
do katedrálneho chrámu z
príležitosti sviatku sv. Ondreja,
patróna diecézy. Záujemcovia nech
sa čo najskôr prihlásia v sakristii,
aby sa vedel objednať dostatočný
počet autobusov.

3. Na slávnosť Krista Kráľa bude
zasvätenie rodín.

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

Vo Vojčiciach v stredu od 14.00 hod bude poklona; záver poklony pri sv. omši;
v nedeľu, 19. 11., bude o 14.00 hod. pobožnosť.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 19. 11. 2000

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

Ne o 16.00
Ústav Ut, Št o 11.00 a 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
V prvopiatkovom týždni popoludňajšia

služba v kancelárii nie je!
Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

„Kristus nie je len dejinná figúr-
ka, ale prítomná i budúca skutoč-
nosť. Je preto vždy omyl vidieť ho ako
niekoho, kto mi stojí za chrbtom,
kto ma tlačí a ponúka. On je niekto,
kto stojí predo mnou, kto ma volá.
Teda nie strašiak, ale radostná ná-
dej. A preto ja, kresťan, nie som iba
stúpencom povestného učiteľa z Na-
zareta, ale Božím dieťaťom a dedi-
čom večných radostí. Kresťan je člo-
vek budúcnosti zahľadený pred se-
ba, s radosťou očakáva Pánov  príchod,
individuálny alebo posledný. Kto sa
starecky stále lúči s minulosťou,
kto má pohľad obrátený za seba,
nebol a nie je ešte kreťanom.“

A. Faudenom

MYŠLIENKA

O jeho pôvode nevieme nič určité.
Klement žil v 1. storočí a bol tretím
nástupcom apoštola Petra na pápež-
skom stolci v Ríme.

Posvätil ho ešte sám svätý Peter.
V jeho neprítomnosti spravoval rím-
sku Cirkev, po jeho smrti však na-
stúpil pápež Línus, Anakleus a až po
nich od roku 88 Klement. Pápežom
bol do roku 97. Klement patrí medzi
najstarších apoštolských Otcov. Je-
ho rodičov aj jeho pokrstil svätý
Peter. V roku 61 sa spoznal Klement
aj so svätým Pavlom.

 Klement sa zapísal do dejín
Cirkvi ako veľký apoštolský Otec.
Ako pápež sa vyznamenal všestran-
nou starostlivosťou o veriacich i ne-
veriacich. Rozposielal apoštolských
pracovníkov do celého sveta.

 Vynikal ako cirkevný spisovateľ.
Jeho list Korinťanom bol čítaný po
nedeliach tak, ako sa čítali apoš-
tolské listy. Napomína Korinťanov
ku svornosti a oddanosti k svojim
pastierom. Z historického hľadiska
jje cenný pre zmienky o Nerónovom
prenasledovaní kresťanov, o muče-
níctve sv. Petra a Pavla v Ríme, o
problémoch Cirkvi v tom období...

Podľa tradície zo 4. storočia zo-
mrel mučeníckou smrťou vo vyhnan-
stve na južnom Kryme. Cisár Trojan
dal príkaz pápeža utopiť. Na krk mu
priviazali ťažkú železnú kotvu a ho-
dili ho do Čierneho mora. Jeho te-
lesné pozostatky našli svätí Cyril
a Metod, keď boli s byzantským po-
solstvom u krymských Chazarov.
Roku 867 ich priniesli do Ríma a
pápež Hadrián II. ich uložil v bazi-
like, zasvätenej sv. Klementovi, v kto-
rej je pochovaný aj sv. Cyril.

 Klement bol veľmi vzdelaný a roz-
vážny pápež.                    – rm –

SV. KLEMENT I. (RÍMSKY), PÁPEŽ
(1. STOR)

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


