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RE JÁNA KRSTITEĽA BOL
Ježiš ten „väčší“, ktorý bol
pred ním a prišiel po ňom,
on je očakávaný Vykupiteľ,

Pán. Ján Krstiteľ vydal svedectvo
svetlu, ktoré sa zjavilo v Ježišovi,
vtelenom Slove. On je Pán, ktorému
Ján vyrovnáva cestu. Veľ-
kosť Jána Krstiteľa spo-
číva v prvom rade v jeho
povolaní, aby ohlasoval Me-
siáša, v dokonalej vernos-
ti, s akou splnil svoju úlo-
hu.

Ján Krstiteľ prišiel ako
svedok „vydať svedectvo
o svetle, aby skrze neho
všetci uverili“.

Keď niekto riadi auto, je
potrebné, aby vnímal ako
cestu pred sebou, tak i chod auta
a prístrojov, ktoré sú v ňom umiest-
nené. Ak sa bude dívať len pred
seba, môže poškodiť motor, ak bude
vnímať len auto a nie cestu, skončí

v priekope. Podobné je to s kresťans-
kým životom. Kresťan sa musí dívať
dopredu k cieľu, ktorým je Boh. Ak sa
stará len a len o veci všedného dňa a
nikdy nepremýšľa o tom, kam a prečo
ide, je to zlé. Ľahko si zvykne na
všedné starosti, že už ani nevidí,

kam vlastne jeho cesta
smeruje.

Úlohou Cirkvi je rozli-
šovanie dobrého od zlého,
Božieho od toho, čo Božie
nie je. Pozornosť, upretá
na prichádzajúceho Krista
a pozoznosť súčasne up-
retá na obdarovanie, ktoré
v Duchu Svätom máme, by
mali byť základnými bodmi
kresťanského života.

Dovtedy nespoznáme
Krista, kým nepochopíme, že je me-
dzi nami: vtedy, keď sme zhromaž-
dení okolo oltára, ale aj v každo-
dennej skutočnosti nášho života.

 – jg –
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IEŤA potrebuje rodinu, lásku a
spoľahlivé zázemie.

V nedeľu popoludní bolo výnimo-
čne možno počúvať názory detí na
činnosť masmédií, pretože tento deň
bol Dňom detí v masmédiách. Deti sa
vyjadrovali k rôznym témam, hodno-
tili nedostatok vysielacieho priestoru
pre deti a hovorili o svojich detských
starostiach. Im boli venované aj ďal-
šie relácie, ktoré boli síce bez detí,
ale o nich. Zarážajúce fakty svedčia-
ce o týraní fyzickom i psychickom, o
sexuálnom zneužívaní detí, o nedos-
tatočnej starostlivosti o ne. Tieto prob-
lémy sa vymykajú bežnému životu a
zaoberajú sa nimi patričné inštitú-
cie. Smutná realita, ktorá nie je mi-
mo nás a existuje aj v našom far-
skom spoločenstve.

Mňa ale zarážali výpovede detí,
ktoré žijú v slušných rodinách, rodi-
čia sa o ne starajú, nič im naoko ne-
chýba. A predsa boli nespokojné. Dec-
ká, večne vymýšľajú, poviete si. Ne-
museli by, keby...

Najzarážajúcejšia bola výpoveď o
tom, že „dospeláci” na nich nemajú
čas. Áno, naše deti kladú na 1. mies-
to rozhovor s rodičmi, starými rodič-
mi, súrodencami, jednoducho s ľuďmi
vo svojom okolí. Netýka sa to „len
Bratislavčanov“. Aj trebišovské deti
túžia po vyrozprávaní sa doma. Ich
problémiky dospelí odbíjajú poznám-
kami:„Potom mi to povieš. Nevidíš,
že pozerám seriál! Musíš kecať prá-
ve teraz, keď konečne po celodennej
drine pozerám správy! Čo si vlastne
chcel?”

Ak raz, dvakrát odmietneme počú-
vať, tretíkrát za nami dieťa nepríde.
A ono je také zvedavé! Chce vedieť,
čo robila mamka, keď bola malá; čo
vyparatil ocko v jeho veku; ako ich
dedko s babkou trestali; čo dostávali
pod stromček; ako sa hrávali; kedy sa
narodili... Otázkam by nebolo konca-
kraja, keby na ne mal kto odpovedať.
A tak v škole často ani nevedia po-
vedať, kedy sa mamka a ocko naro-
dili, koľko rokov oslávili, ba dokonca
ani čo robia. Nevedia, že ak niečo
chcú, musia poprosiť, ak niečo dosta-
nú, majú poďakovať. Ich spôsob ko-
munikácie je asi takýto:„Mami, už
všetci majú, iba ja nie. Kedy mi to
konečne kúpiš?“ V škole sa učitelia
sťažujú, že deti veľa rozprávajú. Bo-
daj by nie, veď kdesi sa musia vy-
hovoriť. A my, rodičia, zabúdame, že
rozhovor rodinu utužuje, zjednocuje.
Aj ťažkosti sa spolu ľahšie preko-
návajú. Každé dieťa túži po láske ro-
dičov, po ich pozornosti, potrebuje ro-
dinu a spoľahlivé zázemie.

Rodina ako Cirkev v malom žiari jak
malá kométa. Dieťa je predsa malým
kráľom, čo nebesia nám dali darom.

Ale nie kráľom, ktorému dávame
dary, len aby bolo ticho. Ktorému zhá-
ňame darčeky tisícových hodnôt, aby
boli Vianoce bohaté.

Dieťa nech je kráľom nášho srdca,
našej lásky, našej pozornosti, nášho
času, ktorý s ním strávime pri upra-
tovaní, pri pečení dobrôt, pri bliko-
tavom svetle sviečok na vianočnom
stromčeku, aj v spoločnej modlitbe
ku novonarodenému Dieťatku.

Lebo Cirkev v rodine vyrastá. Aj
národ v nej má korene.

Aká je naša rodina, taký je náš
národ. (Citované verše z knihy Rodinné
rondely od S. Veigla) – hv –

Ten, kto sa stará o rodinu, stará sa o mier.
(Ján Pavol II.)

Cirkev v malom



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
16. 12.

6.45 8.30 sv.spoveď - sever

Nm 24,2-7.15-17d;Ž 25;Mt 21,23-27 11.30
Veď ma, Pane, po svojich cestách. 17.00

Ut
17. 12.

Gn 49,1-2.8-10; Ž 72; Mt 1,1-17 6.45 8.30 sv.spoveď - juh

Nech príde tvoje kráľovstvo, kráľovstvo
spravodlivosti a pokoja.

11.30
17.00

St
18. 12.

Jer 23,5-8; Ž 72; Mt 1,18-24 6.45

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť
a plnosť pokoja.

11.30 15.00 sv. spoveď

17.00

Št
19. 12.

Sdc 13,2-7.24-25a; Ž 71; Lk 1,5-25 6.45

Nech sa mi ústa naplnia chválou a budem
spievať o tvojej sláve.

11.30 15.00 sv. spoveď

18.00

Pi
20. 12.

6.45
Iz 7,10-14; Ž 24; Lk 1,26-38 11.30

Nech vojde Pán, on je Kráľ slávy.
15.00 sv. spoveď

18.00

So
21. 12.

Sv. Petra Kanízia, kň. uč. 6.40 sv. spoveď:

Pies 2,8-14; Ž 33; Lk 1,39-45 11.30 9.00 - 11.30

Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu
novú pieseň. 18.00 14.30 - do sv. omše

Ne
22. 12. 4. adventná nedeľa

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št P i So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna B. Šimková N. Tomková M. Žiaranová
2. čítanie A. Zapotoková J. Hudáček M. Sakáčová I. Farkašová

prosby H. Magurová D. Gajdošová J. Karniš J. Kucharčík

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 22. 12. 2002

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00 – Ústav Ut, Št, So, Ne o 11.00
Kasárne Ne o 11.00
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Vo Vojčiciach v nedeľu 22. 12. budú o 14.00 hod. vešpery.

17. DECEMBRA – SV.OLYMPIA
(361? - 408)

1. Počas týždňa budeme spovedať
pred každou rannou sv. omšou, aj
počas nej, dopoludnia od 10.30 aj
počas sv. omše a popoludní takto:
v  St, Št, Pi od 15.00,
v So od 9.00 - 11.30 (sv. omša),
od 14.30 do sv. omše;
v Zempl. Hradišti v Št od 16.30.

2. V Ut po rannej sv. omši bude
upratovanie kostola. V St bude
upratovanie fary. Každá pomoc-
ná ruka je vítaná.

3. Deti a mladí z eRka oznamujú,
že dňa 26.12. budú chodiť ko-
ledovať. Koledovanie bude spoje-
né so zbierkou pre deti 3. sveta.
Prosíme veriacich, ktorí chcú ko-
ledníkov prijať, aby sa prihlásili v
sakristii do 23. 12. Bude to poz-
vanie, že deti mlžu prísť do vášho
príbytku a aj vám spevom a vin-
šami zvestovať narodenie Krista.

LYMPIA (alebo tiež Olympias)
sa narodila asi v r. 361 ako je-
diná dcéra váženého cisárske-

ho úradníka v Carihrade. V detskom
veku osirela a po rodičoch zdedila veľ-
ký majetok. Jej poručníkom sa stal
ujec Prokopius, ktorý ju zveril na vý-
chovu Teodózii, žene vzdelanej a vy-
chovávateľke naozaj kresťanskej.

Základom jej vzdelania a výchovy
bolo Sväté písmo. Olympia bola bo-
hatá. V r. 384 - 385 sa vydala za Ne-
bridia, statočného a zbožného mla-
dého muža. Toto šťastné manželstvo
netrvalo dlho, lebo Nebridias zomrel
už po 20 mesiacoch. Mnohí sa már-
ne uchádzali o ruku Olympie. Chcela
zostať vdovou. Cisár Teodosius I. sa
veľmi nahneval, keď opakovane
odmietla jeho vnuka Elpidia. Roz-
kázal prefektovi, aby vzal pod správu
všetky jej majetky, zakázal jej stýkať
sa s biskupmi a nesmela bez dovole-
nia chodiť ani do kostola. Olympia
viedla život chudobnej kajúcnice.

Cisár Teodosius I. sa po troch ro-
koch vrátil do Carihradu a vrátil
Olympii slobodu i majetky. Ona za-
kladala a obdarúvala chrámy, klášto-
ry a nemocnice. Štedro podporovala
chudobných. Jej majetky boli obrov-
ské a jej príjmy jej dovoľovali rozdá-
vať veľké dary.

Živila sa chudobne, obliekala sa
skromne, postila sa a sebazapierala.
Jej telo podliehalo chorobám.

Celá Cirkev obdivovala jej zried-
kavé čnosti. Najznamenitejší bisku-
pi hovorili o nej s najväčšou úctou.
Carihradský arcibiskup jej udelil ti-
tul, hodnosť diakonistky pri svojom
chráme. Proti južnej bráne chrámu
sv. Sofie založila kláštor, ktorý bol
chodbou spojený s chrámom. Mníšky
tohto kláštora pochádzali z najlep-
ších rodín mesta.

Novým patriarchom v Carihrade
sa stal sv. Ján Zlatoústy. Medzi ním
a Olympiou sa rýcho vyvinulo sväté
priateľstvo. V ňom našla výborného
duchovného vodcu. Všemožne mu po-
máhala. To vyvolalo nevraživosť a ci-
sár Arkádius vypovedal sv. Jána z
Carihradu. Začalo ukrutné prenasle-
dovanie jeho priateľov, najmä Olym-
pie. Trápila ju aj bolestná choroba.
Musela odísť z Carihradu do vy-
hnanstva. Po návrate do Carihradu
ju opäť súdili. Znášala rozličné týra-
nia a prenasledovania, čo ju opäť vy-
hnalo z Carihradu. Ján Zlatoústy jej
z času na čas z vyhnanstva posielal
listy, takže nikdy neupadla na mysli
a všetko hrdinsky znášala.

Zomrela v Nikodémii (dnes Izmir,
Turecko) 25. júla 408. V rímskom
kalendári sa jej spomienka uvádza
17. decembra.         – rm –

OZNAMY

SVÄTICA  TÝZ¡ DÒA


