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E NAZARETSKÁ RODINA prí-
kladom pre dnešné kresťan-
ské rodiny? Často sa hovorí,
že áno, ale mnohokrát sa

tiež zdá, že je to príklad dosť nesku-
točný. Málokto by tvrdil, že jeho
rodinu tvoria svätci! A predsa je tu
súvislosť, a to veľmi hlboká a výz-
namná. Pretože každý člen kresťan-
skej rodiny skrze svoj krst patrí Bo-
hu. „Krstom sme znovuzrodení ako
Božie deti.“ A to i navzdory našim chy-
bám, hriechom, nedokonalostiam. Je
však pravdou, že naše hriechy
a chyby sú prekážkami v tom, čo by
sme mohli a chceli vykonať.

Na tom, že sme Božie deti, sa dá
stavať, na našich chybách nie. Svätú
rodinu možno opísať stručne takto:
dvaja svätí ľudia a Boží Syn upro-
stred. Naše kresťanské rodiny
možno takto: Božie deti a Boží Syn

VRÁT¡ ME SA NA
MIESTO STRATY

uprostred. Lebo on predsa povedal,
že bude s nami do konca vekov
a tiež povedal, že bude tam, kde sú
svoja alebo traja zhromaždení v jeho
mene. A okrem toho ešte povedal, že
lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.
To znamená, že chce byť s nami
i v našej slabosti, v tom všetkom,
kde nie sme nejako vynikajúci.

Preto sa nemusíme obzerať len
na život Svätej rodiny kedysi, ale
máme žiť kresťansky, príslušnosťou
k Bohu, v našich rodinách už dnes.
Ak na životnej púti stratíme Ježiša,
nemali by sme ho hľadať medzi
ľuďmi, ale mali by sme sa vrátiť na
miesto straty, teda pokáním napra-
viť hriech, aby sme mohli Pána pri-
jať aj sviatostným spôsobom. – jg –

»Nevedeli ste, že mám byť
tam, kde ide o môjho Otca?«

(Lk 2, 49)

AŽDÝ PRELOM storočia v spo-
ločnosti ovplyvnenej kresťan-
skou kultúrou bol psychicky
náročný. Každý prelom storočia

sa niesol v duchu nádeje pre ľudstvo,
ktoré očakávalo záchranu, ale často
nevedelo, odkiaľ má skutočná záchrana
prísť. Nepochopilo, že záchranca už pri-
šiel a že Jeho vykupiteľský čin na kríži
je spásou pre celé ľudstvo.

Kresťanstvo má svoju jasnú víziu do
nového tisícročia, je len na nás kresťa-
noch, ako svoje poslanie zvládneme. Ne-
mali by sme podľahnúť rôznym vplyvom
najmä hnutiam typu New Age, ktoré po-
núkajú prísľub nového svetového poriad-
ku a ktorého základnou charakteristikou
má byť skupinové vedomie a dobrovoľná
spolupráca. Používajú individuálne schop-
nosti jasnovidectva, astrológie, hypnózy,
jogy a psychotroniky. Sympatie svetovej
verejnosti získavajú prívrženci New Age
najmä: pacifistickými, antimilitaristickými
aktivitami, dejinne podloženou skepsou
k cirkevným inštitúciám a kritikou nábo-
ženstiev, ktoré veria v osobnú nesmr-
teľnosť, propagáciou zdravej životosprá-
vy, podchytením prirodzenej religiozity,
obohatenej skúsenosťami východných
náboženstiev a parapsychológiou.

To, že toto hnutie má veľký vplyv
najmä na mládež, hádam ani netreba
hovoriť. Mladý človek dnes nehľadá po-
vrchnosť, ale túži po náročnosti, kráse
a nezabudnuteľnom zážitku. Po tom túži-
li aj apoštoli a učeníci Ježiša Krista, a
preto si obľúbili Kristov životný štýl, jeho
náuku, no predovšetkým poznanie, že
s ním prišlo do sveta Božie kráľovstvo.

Každý z nás sme už vo svojom živote
stretli kresťana, ktorý nás oslovil svojím
životom. Silou pokory a nezištnosti
lásky voči blížnemu a radikálnosťou
v prežívaní evanjelia. V živote našich
blížnych má zase naše svedectvo vyvolá-
vať zamyslenie, kde čerpáme silu na
takýto hodnotný život.

Naša doba potrebuje, aby sme tvorili
v miestach, kde žijeme, živé spoločen-
stvá, bunky Cirkvi, ktoré aktívne a dô-
sledne žijú evanjelium. Najdôležitejšou
úlohou dnešného kresťana je odovzdá-
vanie Kristovho posolstva ďalšej ľud-
skej generácii – generácii 21. storočia.
Učiť ju žiť radikálnosť evanjelia. Uvedo-
miť si, že jedine Kristus nám môže
v tom pomôcť a ukázať cestu a spôsob,
ako to dosiahnuť. Dnes nestačí ukázať
ľuďom náš „liturgický život“, ale predo-
všetkým dobrotu srdca. Často stretá-
vame ľudí „unavených“ životom a samo-
tou. Vnútorne nevyrovnaných a skep-
tických. A toto je pole pôsobenia pre nás
kresťanov v novom storočí a tisícročí.
Kresťanská iniciatíva dnešných dní
nie je iba nedeľná návšteva kostola, ale
služba Bohu a blížnemu po celý týždeň.

K tejto dôslednosti nás vyzýva aj sv.
Pavol apoštol, ktorý svojím životom
svedčil o Kristovi. Vyzýval ostatných na
zmenu a pevnú vieru v Krista. Odovz-
dával nám všetkým to, čo sám prijal od
Neho. Nazval sa najmenším medzi apoš-
tolmi, ale zároveň veľkým v konaní dob-
ra. Skúsme to preniesť aj do nášho kaž-
dodenného života. Má to svoj význam
– spásu duše a sveta. Prispeje k posil-
neniu ľudských vzťahov. Objavenie
krásy kresťanského života môže spôsobiť
v nás zmenu k dokonalosti života podľa
evanjelia.

Zvolajme do nového tisícročia naj-
krajšiu modlitbu vyjadrenú poslednými
slovami Zjavenia: „Príď, Pane Ježišu“
(Zjv 22, 20). „Milosť Pána Ježiša nech
je so všetkými“ (Zjv 22, 21).

– bl –

„Ježiš Kristus je ten istý
včera i dnes a naveky“
(Hebr 13, 8).

TISÍCROÈÍ
Na prelome



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
1. 1.
2001

Sl. Panny Márie Bohorodičky 0.00 so vzývaním Ducha Svätého

prikázaný sviatok 7.30

r. Bože, buď nám milostivý
a žehnaj nás.

9.00
10.30
15.00 pobožnosť

18.00

Ut
2. 1.
2001

Sv. Bazila Veľkého
a Gregora Nazianzského, bs. uč. 6.45

r. Uzreli všetky končiny zeme spásu
nášho Boha.

11.30
17.00

St
3. 1.
2001

r. Uzreli všetky končiny zeme spásu
nášho Boha.

6.45
11.30
17.00

Št
4. 1.
2001

r. Uzreli všetky končiny zeme spásu
nášho Boha.

6.45
11.30
18.00

Pi
5. 1.
2001

6.45
r. Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. 11.30 + začiatok adorácie

17.00 záver Jubilejného roka

So
6. 1.
2001

ZJAVENIE PÁNA 7.30
prikázaný sviatok 9.00

r. Budú sa ti klaňať, Pane, všetky
národy sveta.

10.30
18.00

Ne
7. 1.
2001

KRST KRISTA PÁNA
1. nedeľa v cezročnom období

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

ÈÍTANIA NA NEDE¼U A SVIATKY

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 8.30 18.00 18.00 18.00 8.30 8.30

Z.Hradište 10.30 18.00 10.30 10.30

 – VIGÍLIA ZJAVENIA PÁNA 5. 1. 2001
1. čítanie 2. čítanie prosby

18.00 D. Kassay K. Kassayová bohoslovci

 – ZJAVENIE PÁNA 6. 1. 2001
7.30 R. Kolodiová M. Čierna M. Ščerbej

9.00 J. Hudáček M. Ruttkayová deti

10.30 N. Tomková A. Potocká bohoslovci

18.00 M.Švagrovská J. Kucharčík

Vojčice M. Prosbová A. Oravcová M. Bajusová

 – KRST KRISTA PÁNA 7. 1. 2001
7.30 K. Balintová Ľ. Bajus A.Chovancová

9.00 H. Magurová D. Gajdošová deti

10.30 M. Sakáčová P. Sovák bohoslovci

18.00 B. Dinisová M. Žiaranová

Vojčice A. Andrej M. Andraš R. Jurko

6. 12. 2000
Drahí dobrodinci,

ve¾mi pekne Vám ïakujeme za
Vašu stálu podporu nášho kláštora.
Nech Vám dobrý Pán Boh
mnohonásobne odplatí všetko, èo pre
nás robíte.

Prajeme Vám poz¡ehnané Vianoce
a milostiplný nový rok.

Vaše sestry
bosé karmelitánky

Vo Vojčiciach bude v pondelok, 1. 1., o 14.00 h. pobožnosť a v nedeľu,
7. 1., o 14.00 h. budú vešpery.

Ústav Po, Ut, St, Št a So o 11.00
Sväté omše – kaplnky

Nemocnica Pi, Ne o 16.00

FARSKÝ OZNAM

„Sláva Bohu na výsostiach!“
nech premôže beznádej, strach.

Na Vianoce pokoj Boží toho roku znovu ožil.
Hojné Božie požehnanie

nech vám v novom roku vzplanie.
Nech sa aj v dňoch nových vzdáva stále

nášmu Bohu sláva.

Trebišovské spoločenstvo
svätého škapuliara
pravidelne prispieva na
podporu činnosti kláštora
bosých karmelitánok
v Košiciach. K Vianociam
a novému roku dostali tento
pozdrav s poďakovaním.

NOVOROÈNÝ VINŠ NAŠICH
DUCHOVNÝCH OTCOV

V piatok, 5. 1. 2001, sa
uskutoční záver Jubi-
lejného roka.

Program:
– Po sv. omši o 11.30  h.

bude vyložená Sviatosť
oltárna k poklone.

– 17.00 h. vešpery, po
nich modlitba sv. ru-
ženca.

– 18.00 h. sv. omša
s eucharistickým po-
žehnaním.


