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Číslo 3 V. ročník

Nedeľa 13. januára 2002
1. nedeľa v období cez rok

KRST KRISTA PÁNA

Resp.: Pán požehná svoj ľud pokojom.

L

AVOL SA NARODIL v roku 228
v Tébach v Hornom Egypte vo
veľmi bohatej rodine, ktorá mu

umožnila získať veľké vedomosti v
gréckych a egyptských vedách. Ako
šestnásťročný stratil obidvoch rodi-
čov, a so svojou staršou sestrou zís-
kal bohaté dedičstvo.

Vtedy cisár Decius začal kruté
prenasledovanie a mučenie kresťa-
nov. Bolo veľa mučeníkov, ale aj od-
padlíkov.

Pavlov švagor, ktorý bol ešte po-
han, chcel získať jeho majetok,
preto ho udal na úrade, že je kres-
ťan. Keď sa to Pavol dozvedel, opus-
til Téby a odišiel na púšť v Hornej
Thebaide v nádeji, že tam vyčká ko-
niec prenasledovania.

Po dlhých dňoch cesty prišiel k
vysokej skale. Na jej úbočí našiel
jaskyňu. Neďaleko nej bola obrovská
palma a nablízku vyvierala čerstvá
voda. Mladý utečenec bol s tým spo-
kojný a rozhodol sa tam zostať po
celý život. Žil prísne v úplnom ml-
čaní a v najdokonalejšom spojení s
Bohom. Modlieval sa denne 300
modlitieb.

Potvrdením Pavlovho Božieho po-
volania na takýto život bolo, že mu
Boh denne po havranovi posielal prí-
del chleba. Pavol mal stotrinásť ro-
kov a sv. Anton - tiež pustovník -
devädesiat, keď mu Boh dal vo sne
poznať, že na púšti žije ktosi, čo
viedol takýto anjelský život prv, a
ešte lepšie ako on.

Deväťdesiatročný Anton si hneď
ráno vzal palicu a vydal sa ho hľa-
dať. Začiatkom tretieho dňa cesty

Svätý Pavol Tébsky
(228-341)

púšťou prišiel k jaskyni, kde uvidel
„bieleho starca s dlhými vlasmi“,
ktorý naňho volal: „Hľa, ten, ktorý pri-
chádza hľadať bielovlasú hlavu a vy-
še storočné telo veľmi blízko pred
zničením... Ja som Pavol.“

Po niekoľkých dňoch svätých roz-
hovorov Pavol povedal: „Anton, Pán
Boh mi poslal teba, aby si ma po-
choval. Pochovaj ma s plášťom,
ktorý ti daroval biskup Atanáz, keď
si ho bol navštíviť v Alexandrii.
Choď ho vziať a ihneď sa vráť!”

Anton poslúchol, vrátil sa medzi
svojich učeníkov a povedal im: „Och,
ja biedny hriešnik, videl som pus-
tovníka Pavla žiť ako anjela na zemi,
ako keby bol už v raji! On je ten,
ktorý oprávnene môže povedať, že
nás všetkých predstihol vo svätosti!“

Vzal plášť biskupa Atanáza a rých-
lo sa vracal k Pavlovi. Napriek náhle-
niu Pavla živého už nenašiel. Ne-
zostalo mu už nič iné, ako zabaliť
jeho telo do Atanázovho plášťa a
pochovať ho.

Prvý životopis sv. Pavla napísal
sv. Hieronym, ktorý prišiel z Ríma
na Východ necelých 50 rokov po jeho
smrti a mohol teda poznať život sv.
Pavla.         – rm –

vajú krstiť svoje dieťa, aby dbali na
správnu výchovu, ktorú predpokladá
prijatá sviatosť krstu.

V prvotnej Cirkvi sa vyžadovalo od
kandidáta krstu nielen vyznanie vie-
ry, ale aj zodpovedný život podľa
Evanjelia. Tak tomu je aj dnes, keď
prijíma krst dospelý človek; taký istý
prístup sa vyžaduje aj vtedy, keď sa
krstí malé dieťa. Je to úloha a pos-
lanie rodičov a krstných rodičov, aby
s pribúdaním poznania pomáhali die-
ťaťu v premene života.

Premena je potrebná u každého z
nás, lebo dedičná zaťaženosť sa krs-
tom neodstraňuje, ale táto sviatosť
a neskôr prijímanie aj ostatných svia-
tostí dáva človeku Božiu pomoc, mi-
losť, aby pretváral seba a stával sa v
plnosti Božím dieťaťom.

Život kresťana katolíka nie je jed-
norázovou akciou, prijmem a vec je
skončená, ale prijímam, aby som sa
mohol viac posväcovať, zdokonaľovať
v Božom živote až do stavu spojenia
s Bohom vo večnosti, veď som Boží,
patrím Bohu.

– jšl –

„Krst - brána do z¡ivota
aj do krá¾ovstva...“

AK HOVORÍ katolícka Cirkev o
prvej sviatosti Nového zákona
a pokračuje: „Je základom ce-

lého kresťanského života, vstupnou
bránou do života v Duchu Svätom,
ako aj bránou, ktorá otvára prístup k
ostatným sviatostiam.“

Povedané rečou starého katechiz-
mu, je to sviatosť, bez ktorej človek
nemôže žiť s Bohom, nemôže byť
spasený.

Dôležitosť krstu spočíva v tom, že
ako jediná sviatosť zmýva z duše  de-
dičný hriech a vtláča jej krstný cha-
rakter, nezmatateľný znak, ktorý celú
časnosť i večnosť bude pripomínať:
som Božie dieťa, patrím Bohu.

Od začiatku hlásania Evanjelia až
do našich dní Cirkev vždy kládla
veľký dôraz na slávenie a vysluho-
vanie sviatosti krstu, na zodpovednú
prípravu pre tých, ktorí ho prijímajú
v dospelom veku a vyžadovala zod-
povedný prístup i od tých, ktorí dá-



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
14. 1.

6.45
11.30

1 Sam 1,1-8; Ž 116; Mk 1,14-20 17.00

Ut
15. 1.

Sv. Pavla Tébskeho, pustovníka 6.45
11.30

1 Sam 1,9-20; (Ž) 1 Sam 2,1-8; Mk 1,21-28 17.00

St
16. 1.

6.45
11.30

1 Sam 3,1-10.19-20; Ž 40; Mk 1,29-39 17.00

Št
17. 1.

Sv. Antona, op. 6.45
11.30 + začiatok adorácie

1 Sam 4,1-11; Ž 44; Mk 1,40-45 18.00 + záver adorácie

Pi
18. 1.

6.45
11.30
17.00 krížová cesta

1 Sam 8,4-7.10-22a; Ž 89; Mk 2,1-12 18.00

So
19. 1.

6.40
1 Sam 9,1-4.10b.17-19; Ž 21; Mk 2,13-17 18.00

Ne
20. 1. 2. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

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 nedeľu 20. 1. o 14.00 hod. budú vešpery.

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. A.Chovancová P. Urban P. Sovák M. Žiaranová J.Juhaščíková

2. K. Balintová B. Šimková D. Kassay B. Dinisová M. Jenčíková

p. Ľ. Bajus deti K. Kassayová H. Andrejová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 20. 1. 2002

Nemocnica Po – So o 16.15 Ústav Ut, Št, Ne o 11.00

1. Utorok, 15. 1. , je liturgická spo-
mienka na sv. Pavla Tébskeho,
pustovníka, duchovného otca rádu
Pavlínov. V tento deň začneme
sláviť už ohlásený Rok sv. Pavla,
pustovníka. Aj keď časovo vzdia-
lený, jeho cesta k dokonalosti mô-
že pomôcť aj nám, aby sme sa viac
učili načúvať Božiemu hlasu, ktorý
zaznieva aj teraz, hoci beh života
snaží sa ho stlmiť. Nech jeho
orodovanie u Boha pomáha nám i
celej našej farnosti počúvať a
uskutočňovať tento Boží hlas tu a
teraz.

2. Stretnutie kresťanských dôchod-
cov bude dňa 18.1.2001 (štvrtok)
o 10.00 hod. v orlovni farského
kostola. Všetkých srdečne pozý-
vame.

3. Od 18. 1. do 25. 1. je oktáva
modlitieb za jednotu kresťanov.
Prosebný hlas dieťaťa neujde
pozornosti Otca, tým viac, keď je
podporený pôstom a dobrým skut-
kom.

OZNAMY

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

MYŠLIENKA

ÔŽU SVIETIŤ VŠETKY vianoč-
né stromčeky na svete, môže
byť polárny deň, môže svietiť

večné svetlo, ten, kto v srdci pociťuje
nevyrovnanosť voči ľudskému bratovi
alebo sestre, stále bude cítiť tmu.

Ľudia skúšajú vymyslieť mnohé
recepty, ako rozožať v sebe aspoň
zápalku. Snažia sa myslieť po-
zitívne, snažia sa pracovať do úmo-
ru, piť dobrú whisky, snažia sa uvoľ-
niť v telocvični. Napriek tomu chor-
ľavejú a nevedia, čo s tým. A to  len
preto, lebo najhorší druh šedého zá-
kalu je nenávisť. Iný liek než aspoň
ochota zmieriť sa, odpustiť, na to
nezaberá. Diazepam pomôže pri nes-
pavosti, nie však na vyliečenie ne-
dostatku vnútorného svetla. Treba
sa opýtať tých, ktorí dlhé roky morili
seba a iných. Napokon to v nich
prasklo. Dnes sú šťastní.

Ježišovi naozaj neprekáža, že sa
nenarodil v newyorskej pôrodnici. To
prečo ešte stále vláči kríž, je sku-
točnosť, že sa nenarodil v srdciach
všetkých ľudí. Že ešte stále
nenašiel v ľudských srdciach onen
skutočný fungujúci Betlehem.

prevzaté z kresťanského týždenníka
ZRNO, www.dtp.sk/zrno

Vianoce neskončili Zjavením Pá-
na, ale pokračujú každý deň...


