
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 14.06.2001.  MCCL

Číslo 25 IV. ročník

Nedeľa 17. júna 2001
11. nedeľa v cezročnom období

U

Resp.: Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu.

RISTUS DOVOLIL ŽENE,
aby mu slzami umyla nohy a
natrela mu ich voňavým ole-
jom, lebo to bola služba

kajúcnosti a lásky. A pre túto službu
jej odpustil všetky hriechy.

Žena urobila tento skutok preto,
lebo nenachádzala vo svojom spô-
sobe života to šťastie, ktoré si mys-
lela, že v ňom nájde. A navyše, táto

žena vidí, že stratila
to najväčšie, čo člo-
vek v živote môže
stratiť, a to je čisté
svedomie. Ale spoz-
nala, že najväčší
poklad, ktorý môže
získať na tejto zemi,
jej môže vrátiť iba
Boh, Ježiš Kristus. S
vierou očakávala, že
tento postoj jej
môže získať Božie
milosrdenstvo. Čisté
svedomie a možnosť
začať znova žiť.

Šimon farizej bol iný typ hrieš-
nika, ktorý necítil svoj hriech. Do-
konca sa mu zdalo, že tá žena je
oproti nemu až príliš hriešna. A
nielen ona je hriešna. Šimonovi sa
zdá, že aj Ježiš, ktorého poznal,
nevie, kto sa to k nemu približuje,
kto sa mu kladie k nohám, kto sa ho
dotýka.

Sme v rôznej pozícii pred Bohom.
Len je dôležité, aby ani v jednom
z nás to nebola pozícia, keď si
myslíme, že sme dosť dobrí, že sme
bez hriechu, že máme spásu zaru-
čenú. V živote sme často sudcovia.
Súdime svojich blízkych na základe
prvého pohľadu, zovňajšku, sprá-
vania, z rozprávania iných, ale do
srdca nenazrieme. A robíme aj
chybné kroky k blížnym.

Neunáhlime sa ani pred ľuďmi,
ale ani pred Bohom. Lebo škody,
ktoré narobíme svojimi úmyslami,
súdmi či slovami, sa len ťažko na-
právajú. Ak si človek uvedomuje
svoju biedu a vie sa s pokorou sklá-
ňať k Božím nohám, dokáže to aj
voči človekovi, voči svojmu blíž-
nemu.
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D 13. MÁJA do 13. októbra
sa Panna Mária zjavuje raz
do mesiaca. Tak ako prichá-
dzali kedysi starozákonní

proroci, tak prichádza teraz Mária,
aby nám – ľuďom, ponúkla dva naj-
účinnejšie božské prostriedky spásy:
pripravenosť účinkovať na spáse
duší a zasvätenie sa jej Nepoškvr-
nenému materskému Srdcu.

Pri prvom zjavení 13. mája 1917
sa Panna Mária pýtala každého die-
ťaťa osobitne:

„Chcete sa obetovať Bohu, ste
pripravení priniesť každú obetu,
chcete prijať všetky utrpenia, ktoré
na vás budú zoslané ako zmierenie

za mnohé
hriechy a za
o b r á t e n i e
hriešnikov?“

Táto otáz-
ka patrí aj
každému z
nás. Boh
nám pone-
cháva slo-
bodu prijať
povolanie a
úlohu účasti
na vykúpení
našich bratov. O druhom prostriedku
spásy hovorí aj posolstvo z 13. júla.
Je to výzva k zasväteniu sa Nepo-

škvrnenému Srdcu Panny
Márie.

13. júla sľúbila Matka
Božia: „Nakoniec zvíťazí
moje Nepoškvrnené srd-
ce.“ K tomuto víťazstvu
potrebuje Panna Mária
aj našu spoluprácu. Čo
to pre nás znamená?

Prinesie to úžitok pre naše rodiny?
Naše deti prijímajú všetko, čo sa

im ponúka. Ak im ponúkneme done-
konečna trvajúce televízne seriály,
obsahovo prázdne knihy a časopisy,
ohlušujúcu hudbu, ktorá prekričí aj
tlkot ich ešte „citlivých sŕdc“, táto
duševná potrava im vystačí na veľmi
krátky čas.

Ak im ponúkneme modlitby ru-
ženca za Svätého otca a na úmysly
Panny Márie, budú žiť v Božej
milosti a s Božím požehnaním. Aj
my budeme mať v našich rodinách
„malých záchrancov sveta“, akými
boli traja pastierikovia z Fatimy.

– km –

V roku 1917 sa Panna
Mária zjavuje vo Fatime
v Portugalsku trom
pastierikom: Lucii,
Františkovi a Hyacinte.
Dáva im posolstvo,
ktoré sa týka celého
sveta. Volí si k tomu
nevzdelané deti, aby sa
v jej posolstve nič
nezmenilo.



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. Ľ. Bajus J. Hudáček A. Potocká B. Dinisová H. Andrejová

2. K. Balintová H. Magurová M. Sakáčová M. Švagrovská J.Juhaščíková

p. J. Galgan deti J. Karniš M. Borová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
18. 6.

r. Pred očami pohanov vyjavil Pán
svoju spásu.

6.45
11.30
18.00

Ut
19. 6.

Sv. Romualda, op. 6.45

r. Chváľ, duša moja, Pána cez celý
môj život.

11.30
18.00

St
20. 6.

6.45
r. Spravodlivý rozdeľuje a dáva. 11.30

18.00

Št
21. 6.

Sv. Alojza Gonzágu, rh. 6.45

r. Pravdivé a spravodlivé sú diela
tvojich rúk, Pane.

11.30
18.00

Pi
22. 6.

Najsv. Srdca Ježišovho 6.45

r. Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

11.30
17.00 krížová cesta

18.00 +adorácia

So
23. 6.

Nepoškvr. Srdca Panny Márie 6.40
r. Srdce mi plesá v mojom Bohu. 18.00

Ne
24. 6. Narodenie sv. Jána Krstiteľa

7.30
9.00

10.30 primičná sv. omša

15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 10.00 9.00

Z.Hradište 10.30

Vo Vojčiciach v sobotu 23. 6. o 10.00 hod. bude primičná sv. omša
a v nedeľu 24. 6. o 14.00 hod. budú vešpery.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 24. 6. 2001

Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.00 Ústav Ut, Št, Ne o 11.00

18. JÚNA – SV. JOZEF CAFASSO,
KŇAZ (1811 – 1860)

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

1. Tento týždeň pri poludňajšej sv.
omši sa modlíme deviatnik
k Božskému Srdcu Ježišovmu.

2. V piatok 29. 6., v posledný júnový
týždeň, po večernej sv. omši bude
stretnutie lektorov a tých, čo
majú záujem o túto službu.

3. Prosíme darcov o príspevok na do-
platenie nákladov na rekonštruk-
ciu pódia v kostole. Číslo banko-
vého účtu pre tieto príspevky je:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 16. 6. z rúk otca arci-
biskupa-metropolitu prijal kňazskú
vysviacku d.p. Michal Paľovčík, náš
rodák. Jeho primičná sv. omša bude
v sobotu 23. 6. o 10.00 vo filiálnom
kostole vo Vojčiciach a potom v ne-
deľu 24. 6. o 10.30 vo farskom kos-
tole v Trebišove. Na kňazskej ceste
mu vyprosujeme hojnosť Božieho
požehnania.

OZEF CAFASSO „perla talian-
skeho kňazstva“, ako ho nazval
pápež Pius XI., sa narodil 15. 1.

1811 v Castelonuovo d’Asti (východne
od Turína) v Piemonte ako syn majet-
ného roľníka. Po skončení miestnej
školy šiel na vyššiu cirkevnú školu
do mesta Chieri. V jeseni 1833 prijal
kňazskú vysviacku a ešte šiel do
kňazského ústavu v Turíne zdoko-
naliť sa v kňazskom vzdelaní.

Jozef Cafasso sa po vynikajúcich
štúdiách stal profesorom morálky na
tomto inštitúte a v roku 1848 aj jeho
rektorom. Jeho profesorská činnosť
bola veľmi požehnaná. No predsa len
jeho vlastným poslaním bolo viesť
duše. Každý deň strávil mnoho hodín
v spovednici. Mal nadmieru jasný
pohľad na veci, jeho odpovede boli
stručné a presné. 20 rokov bol du-
chovným vodcom sv. Jána Bosca. Kar-
dinál Cagliero, prvý biskup don Bosco-
vých saleziánov, povedal: „Čnosti
a múdrosti dona Bosca sú chválou dona
Cafassa.“

Cafasso mal osobitný súcit s tres-
tancami, ktorých ochotne navštevoval.
Pre jeho starostlivosť o odsúdených
na smrť ho pomenovali „kňazom ši-
benice“. Keď sa vracal z popraviska,
často si len tak pre seba šomral:
„Chvála Bohu, zasa je v nebi jedna
duša, ktorá sa za nás modlí!“

Don Bosco, jeho prvý životopisec,
o ňom napísal: „...myslím, že medzi
svätými zriedka možno nájsť osobu,
v ktorej by bolo toľko múdrosti a pocho-
penia pre moderné požiadavky, toľko
veľkomyseľnosti, sily, miernosti, horli-
vosti pre česť Božiu a pre spásu duší,
koľko vyžaruje z kňaza Cafassa.“

Cafasso zomrel 23. 6. 1860. Pocho-
vali ho v Turíne. V roku 1947 ho
pápež Pius XII. vyhlásil za svätého.
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SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


