
Vydáva Rímskokatolícky farský úrad Navštívenia blahoslavenej Panny Márie v Trebišove;
M. R. Štefánika 253; tel.: (056) 672 27 73;  fax: (056) 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 25.10.2001.  MCCC

Číslo 44 IV. ročník

Nedeľa 28. októbra 2001
30. nedeľa v cezročnom období

Resp.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.

UL

»PÁN JE PRI TÝCH, ÈO MAJÚ SRDCE SKRÚŠENÉ«
(• 34, 19)

EŽIŠOVO PODOBENSTVO o po-
stoji farizeja hovorí o možnej du-
chovnej pýche, ktorá sa nás nie-

kedy zmocňuje. Hovorí o pýche, ktorá
má dva rozmery: Prejavuje sa voči Bo-
hu, ale i k človekovi. Farizej pred-
kladal Bohu svoje zásluhy, záležalo
mu na tom, aby si ich Boh všimol.

Aj v nás sa niekedy prejavuje po-
dobné zmýšľanie. Overujeme si, čo
sme urobili pre Pána Boha, a porov-
návame sa s tými, u ktorých po-
dobné „zásluhy“ nevidíme. To je du-
chovná pýcha. Ak nám Boh dáva
konať skutky nábožnosti, buďme za
to veľmi vďační, ony sú pre naše po-
svätenie. A nezabúdajme, že len v
pokornom srdci môže Božia milosť
nájsť plné uplatnenie i rozvinutie.
Ak skutkom nábožnosti chýba postoj
lásky k blížnemu, veľa nezavážia.
Áno, iný človek sa nám môže zdať
horší, ale to nie je dôvod na povyšo-
vanie sa alebo odsudzovanie hrieš-
nika.

Možno i niektorí z nás si po ro-
koch našli opäť cestu do Božieho
chrámu. Tá cesta nebýva ľahká. Sú
i prípady, že bratia a sestry prelomili
bariéru strachu a prišli, možno sa
stretli so známymi, o ktorých vedeli,
že vždy chodili do kostola. A predsa,
namiesto radosti a prijatia, vycítili
alebo i pocítili neprijatie. Nie je aj
v tom kus našej pýchy, že sme hrdi-
novia viery?

Pokorná modlitba, pokorné naze-
ranie na seba i na druhých, je vždy
cestou, aby sa zjavilo Božie kráľov-
stvo v našich dušiach i v dušiach na-
šich blízkych. A to je cesta k spáse.

– jg –

TMOSFÉRA novembrových dní
nám vychádza v ústrety a dá-
va nám príležitosť zastaviť sa,
prejaviť úctu a vďaku tým,

ktorí sa tak ako my tešili z pozem-
ského života, ale ich životná cesta
sa už pre tento život skončila. Preto
prichádzame na ich hrob, aby sme
tam položili kyticu chryzantém, za-
pálili sviecu, spomínali a tichou mod-
litbou vyjadrili vieru vo večný život.

Stojíme v zamyslení, myšlienkami
sa prepájame na časy minulé, sprí-
tomňujeme si život našich drahých
zosnulých, čím nás obohatili, čo vy-
konali, čo zostalo pre nás ako výzva
do nášho ďalšieho života.

Zmocňuje sa nás pri tom zvláštny
pocit, pocit z návratov, zastavení
a stretnutia sa s tými, ktorí nás
obohacovali svojou dobrotou, staros-
tlivosťou a láskavosťou.

Aj tento rok sa počet našich blíz-
kych, priateľov a známych na tej
druhej strane života zväčšil. Tieto
porovnania nás nútia rozmýšľať nie-
len o smrti iných, ale aj o vlastnej.
Nútia nás na chvíľu sa pozastaviť
a uvažovať nad svojím životom, čo by
som dokázal rýchlo zmeniť, keby
som vedel, že už zajtra, ba možno aj
o hodinu, či minútu nebudem medzi
svojimi, že už zajtra o mne môžu
moji blízki hovoriť v minulom čase.

Svätý Ján vo
svojom prvom liste
píše: „Vieme, že
sme prešli zo smrti
do života, pretože
milujeme bratov.
Kto nemiluje, zos-
táva v smrti.“

Správnejší pos-
toj k smrti získame
vtedy, keď si vytvo-

ríme správny postoj k hodnotám,
ktoré budeme vlastniť v hodine smr-
ti. Sme Božími deťmi, a to nám musí
dodávať odvahu a pokoj, aby sme na
svojej životnej ceste dosiahli vzne-
šený cieľ, ktorý nám pomáha do-
siahnuť náš Stvoriteľ.

Pochopiť život je pre nás pozva-
nie, ktoré by nás malo obohatiť
práve v týchto požehnaných dňoch,
keď sme viac ako inokedy ochotní
uvažovať o hodnotách, ktoré nemá-
me na dosah svojich rúk.

Do jesenného šera blikajú drobné
plamienky sviec. Ich mihotavé sve-
tielka sa tak trochu podobajú nášmu
životu. Prenesme svetlo svojho srd-
ca na miesto odpočinku našich dra-
hých zosnulých a v modlitbách pre
nich vyprosme kráľovstvo Božej lás-
ky.         – km –

Požičiavajúc si svetlo
od Neho, zrazu pochopíš
i na čo sú nám mŕtvi,
i že sú aj oni deťmi živého.
M. Rúfus



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Čierna M. Princíková N. Tomková B. Dinisová A. Oravcová

2. A. Zapotoková J. Hudáček P. Lörinc M. Švagrovská M. Andraš

p. M. Ščerbej M. Ruttkayová J. Karniš M. Prosbová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
29. 10. r. Náš Boh je Boh spásy, on je náš Pán.

6.45
11.30
17.00

Ut
30. 10.

r. Veľké veci urobil s nami Pán a máme
z toho radosť.

6.45
11.30
17.00

St
31. 10. r. Pane, ja dúfam v tvoje milosrdenstvo.

6.45
11.30
17.00

Št
1. 11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH 7.30 prikázaný sviatok

r. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni
uvidia Boha.

9.00
10.30
18.00

Pi
2. 11.

Spomienka na všetkých
verných zomrelých

6.45
11.30

r. Pred tvárou Pána budem kráčať v
krajine žijúcich.

17.00 krížová cesta

18.00

So
3. 11.

6.40 Fatimská sobota

r. Pán neodvrhne a neopustí svoj ľud. 18.00

Ne
4. 11. 31. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 pobožnosť prvej nedele

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 9.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 10.30 18.00 10.30

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 4. 11. 2001
Nemocnica Po-Ne o 16.30 Ústav Ut, Št, So o 11.00

1. Počas týždňa budeme spovedať
v Po-St pred každou rannou sv.
omšou, dopoludnuia od 10. 00 a
popoludní takto: v  Ut, St od
15.00;
vo Vojčiciach v Po od 15.00.

2. V sobotu 10. 11. bude v našej far-
nosti pastoračný deň. Stretnu-
tia s kňazmi budú podľa jednot-
livých vekových kategórií.

3. Prosíme dospelých veriacich, aby
na nedeľných sv. omšiach o 9.00
hod.,  neobsadzovali  miesta vo
svätyni určené pre deti a detský
spevácky zbor.

4. 1. novembra na Slávnosť všetkých
svätých o 13.00 hod bude pobož-
nosť na cintoríne v Trebišove aj
vo Vojčiciach.

Vo Vojčiciach v nedeľu 4. 11. o 14.00 hod. bude záver adorácie.
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

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Jaroslav Vereščák a  Martina Vargová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu, 21. 10., sviatosť
krstu prijali Natália Roky-
tová. Vítame ju v našom

spoločenstve. Nech je rodičom na
radosť a svetu na osoh.

MODLITBY MATIEK

MM VZNIKLI V
R. 1995 v Anglic-
ku. Dve mamy Ve-
ronica a Sandra
veľmi zhrozené
štatistikou o tý-
raných drogujú-
cich, zneužíva-
ných a inak tr-
piacich deťoch sa
rozhodli prispieť
k zmene tejto
situácie tak, ako
to bolo v ich silách - modlitbou.
Začali sa zaujímať viac o túto pro-
blematiku a zistili, že detská linka
dôvery je plne využívaná a ešte raz
toľko detí sa nemohlo dovolať,
pretože nestačila kapacita. Vtedy si
naplno uvedomili tento hrozný stav
a pocítili veľkú túžbu po pravidelnej
modlitbe za tieto deti. Schádzali sa
raz do týždňa na modlitbu za deti
celého sveta.

V súčasnosti sú MM v 53 kra-
jinách sveta. Modlia sa nielen fyzic-
ké, ale aj duchovné mamy.

Keďže ani na Slovensku nie je v
našich rodinách situácia ružová, od
r. 1996 sa NM rozšírili aj u nás.
Koordinátorkou MM je Ing. Jana
Pajanová, mama šiestich detí z
Bratislavy. MM majú 1000 zaregis-
trovaných skupiniek na Slovensku.
Skupinka sa schádza 1x do týždňa
na modlitby za svoje rodiny, deti a
aktuálne potreby vo farnosti, na
Slovensku...MM majú trvať 1 hodinu
a ako pomôcka slúži knižka MM.
Mamy sa majú schádzať v čase, keď
najmenej chýbajú svojej rodine.

V sobotu 10. 11. 2001 o 8.00 hod.
sa v našom kostole uskutoční stre-
tnutie so zakladateľkou MM Vero-
nikou Wasler, na ktoré Vás srdečne
pozývame.


