
Nedeľa, 30. apríla 2000
2. veľkonočná nedeľa

Číslo 18 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: Július Galgan, Ľubomír Bajus, Marek Forgáč, Viera Halászová, Kristína Kmeťová,
Mária Ruttkayová, Peter Lörinc, Pavol Urban. Uzávierka čísla 06. 04. 2000. L

Resp.: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho
milosrdenstvo trvá naveky

A SI JE TO PRIRODZENÁ ľud-
ská vlastnosť, že na všetko
potrebujeme dôkazy. Nechce-

me len uveriť, chceme si všetko aj
overiť. Na druhej strane, je toľko
vecí okolo nás, o
ktorých sa nedá len
tak presvedčiť. Je-
dnoducho im musí-
me uveriť - vodičovi
autobusu, že je spo-
ľahlivý; učiteľovi, že
nás učí pravdu; le-
károvi, že má snahu
naozaj nás vyliečiť;
priateľovi, že nás má
úprimne rád; Bohu,
že sa o nás stará.
Tomu možno len uve-
riť. Vedci zistili, že
len o dvoch percen-
tách skutočnosti sa
môžeme rukolapne
presvedčiť. Ostatným deväťdesiatim
ôsmim percentám musíme jedno-
ducho uveriť.

Všimnime si teraz jednu súvis-
losť: Čím je človek viac sklamaný,
čím je viac podvedený alebo zranený,

tým viac dôkazov si žiada. Už len tak
hocičomu neuverí. Poznáme to dobre
z medziľudských vzťahov. Teda mohli
by sme povedať, že neveriaci človek
je človek zranený. Hlavnou udalos-

ťou dnešnej nedele
je stretnutie neveria-
ceho Tomáša so zmŕ-
tvychvstalým Kristom,
ktorý mu ukazuje
svoje rany. Tomáš bol
neveriaci. Skúsme sa
preto opýtať: Kto bol
vlastne zranený? Je-
žiš alebo Tomáš?

Zvykneme apoštola
Tomáša odsudzovať,
lebo neuveril. Lenže
neveriacich netreba
odsúdiť, ale vyliečiť.
Skôr treba Tomášovi
poďakovať, lebo nás
núti zamyslieť sa nad

tým, prečo mnohí neveria. Každé
zranenie má prísť k zmŕtvychvstaniu.
Zmŕtvychvstalý lieči svojimi ranami.
Tam každá pochybnosť končí
slovami: “Pán môj a Boh môj.”

Marek Forgáč, kaplán

Kríž je symbolom utrpenia, ale
zároveň aj symbolom lásky, lebo
sotva je krajší dôkaz lásky, ako keď
sa človek obetuje za druhého. Ježiš
Kristus dáva
všetko, čo môže
dať - svoj život.
Kristus svojím
umučením na
dreve kríža zmieril
ľudí s Bohom a
urobil zo svojej
Cirkvi sviatosť je-
dnoty ľudského
pokolenia, získal
spásu pre všetkých
ľudí.

Kristus Pán na
kríži - to je najpô-
vodnejší prameň
odpustenia a po-
svätenia to je naj-
vlastnejší portrét
Krista Pána. Kríž
nás učí znášať
kríže. Z kríža žiaria
skvejúce sa cnosti,
prejavené za naj-
ťažších okolností:
vrcholná láska k
Otcovi a k dušiam,
ktorým Ježiš Kris-
tus všetko odov-
zdáva - Otcovi svoj
život a dielo a du-
šiam to dielo,
ktoré dal Otcovi
ako výkupné za
spásu sveta. Z kríža žiari tiež Kris-
tovo svetlo do všetkých temnôt a
vysiela pravdu, milosť, život. Pohľad

na kríž nemá deprimovať, ale
narovnávať, budiť dôveru. Kiež by
sme dokázali v kríži vidieť tvár
vrcholnej Božej lásky, trón milosti!

„Kto chce ísť za
mnou, nech zaprie
sám seba, vezme
svoj kríž a nasle-
duje ma“ (Mt 16,24).
Keď príde kríž, len
si pokorne pred-
stavme osudy Krista
Pána. Najistejšia
cesta pokánia je
vziať každý deň svoj
kríž a nasledovať
Ježiša... znovu pov-
stať po svojich pá-
doch, navzájom si
odpúšťať, vzájomne
si pomáhať niesť
bremená a ťažkosti.
„Netreba ísť so
Spasiteľovým krí-
žom, ale za Spasi-
teľom s vlastným
krížom“ (Cyprian Nor-
wid). V každej chvíli
nášho života sme
obklopení dôkazmi
Božej lásky, ale
tieto požehnania
často prehliadame.

Dívajme sa s
dôverou na Krista,
prosme, aby nás ob-
jali jeho láskyplné
všemohúce ruky, na

kríži pribité. A unesieme aj ťažké
kríže!

- jg -

AVE, KRISTOV KRÍŽ!

Ave, Kristov kríž!

Všade, kde sa nachádza
 tvoj znak,

Kristus vydáva svedectvo
Veľkonočnej noci:

„prechod zo smrti do života“.
A vydáva svedectvo lásky,

ktorá je silou života,
lásky, ktorá porazí smrť.

Ave, kríž,
kdekoľvek sa nachádzaš,

na poliach,
pri cestách,
na miestach,

kde ľudia trpia a skonávajú.
Na miestach,

kde pracujú, študujú, tvoria...
Na každom mieste,
na hrudi každého

muža a ženy,
chlapca a dievčaťa...

a v každom ľudskom srdci.

Ave, Kristov kríž!

Svätý otec Ján Pavol II.



7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. A.Chovancová P. Urban K. Kassayová G. Karičková J. Bálint

2. M. Ščerbej B. Šimková J. Karniš P. Béreš M. Jenčíková

p. Ľ. Bajus deti D. Kassay P. Lörinc H. Andrejová

ÈÍTANIA NA 3. VE¼KONOÈNÚ NEDE¼U 7. 5. 2000

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
1. 5.

Sv. Jozefa, rb. 6.45

r. Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú
na Pána.

11.30
16.30

Ut
2. 5.

Sv. Atanáza, bs. uč. 6.45

r. Pán kraľuje, oslavujme ho.
11.30
16.30

St
3. 5.

Sv. Filipa a Jakuba, ap. 6.45

r. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.
11.30
16.30 + biblické stretnutie

Št
4. 5.

r. Pán ma vyslobodil zo všetkej
hrôzy.

6.45
11.30
18.00

Pi
5. 5. r. Pán je moje svetlo a moja spása.

6.45
11.30
18.00 + adorácia (záver o 20.00 hod)

So
6. 5.

r. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je
nad nami, ako dúfame v Teba.

9.00 Fatimská sobota

18.00

Ne
7. 5. 3. veľkonočná nedeľa

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
15.00 májová pobožnosť

18.00

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

Ústav Ut, Št o 15.30
 a Ne o 10.30

Kancelária farského úradu
 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30

Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 10.30

SVÄTÝ ATANÁZ, BISKUP A CIR-
KEVNÝ UČITEĽ (295 - 373)

BRAT ATANÁZ BOL 45 ro-
kov biskupom, z toho 17
rokov prežil vo vyhnanstve.
Päťkrát bol v žalári, päť
rokov sa skrýval v studni,

štyri mesiace v rodinnej hrobke.
Tento biskup má čo povedať, čo

preniká do špiku kostí a do záhybov
duše. Prenasledovaný je pre svoju
pravovernosť, pre čistotu viery, pre
svoju lásku ku Kristovi.

Narodil sa okolo roku 295
pravdepodobne v egyptskom veľko-
meste Alexandrii. Ako dorastajúci
chlapec bol v rokoch 304 - 311 sved-
kom Diokleciánovho a Galériovho
krvavého prenasledovania kresťanov.
Ako mladík odišiel Atanáz do púšte,
kde bol po istý čas žiakom sv. An-
tona Pustovníka.

Najväčším odporcom celého Ata-
názovho života bol Árius a jeho
stúpenci, ktorí neuznávali v ľudskej
podobe božskú osobu Ježiša Krista.

Atanáz, už ako diakon, sprevádzal
biskupa Alexandra na Nicejský snem
r. 325 a tu ohnivosťou a pravdivosťou
dôkazov porazil a umlčal bludára
Ária. V boji proti arianizmu pokra-
čoval aj ako alexandrijský biskup.
Ariáni a ariánski cisári ho preto
veľmi prenasledovali.

Ako to znášal Atanáz? Čím viac
ho očerňovali, prenasledovali, tým
vernejšie sa staval pod zástavu
Krista Kráľa. Nedal sa zlomiť, zastra-
šiť... Svoju horúcu lásku k Bohu
dosvedčoval vyhnanstvom, žalármi,
hladom, potulkami ako vyvrheľ.

Zomrel 2. mája 373 vo veku 78
rokov. Patrí k najväčším obrancom
viery v dejinách Cirkvi. Uctieva sa
tak vo východnej, ako aj v západnej
Cirkvi. Sv. Atanáz napísal veľa rozlič-
ných spisov o životne dôležitých otáz-
kach vtedajšej Cirkvi.        – rm –

1. Prosíme rodičov prvoprijímajúcich
detí, ktoré neboli krstené v našej
farnosti, aby najneskôr do 10. 5.
doniesli krstný list.

2. V nedeľu, 30. 4., k nám opäť zavíta
MUDr. Lauková z Popradu a bude
pokračovať na tému: „Prirodzené
metódy plánovania rodičovstva“.
Seminár sa uskutoční v prie-
storoch štátneho gymnázia o 16.00
hod. Srdečne pozývame hlavne
mladých.

3. V tomto mesiaci budú májové
pobožnosti takto: cez týždeň pred
večernou sv. omšou a v nedeľu o
15.00 hod.

4. Sviatosť zmierenia
budeme vysluhovať
pred každou rannou
sv. omšou, dopoludnia
od 10.30 hod. a v Ut -
Pi od 15.00 hod. Vo
Vojčiciach v stredu od
17.00.

5. Budúcu nedeľu je Deň
matiek.

6. V stredu bude biblické
stretnutie po večernej
sv. omši.

7. Nakoľko je prvý piatok
v mesiaci, adorácia vo
štvrtok nebude. Na-
miesto toho bude v
piatok večer po sv.
omši do 20.00 hod.

Vo Vojčiciach vo štvrtok po sv. omši bude mládežnícke stretnutie.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


