
Číslo 35 VI. ročník

Nedeľa 24. augusta 2003
21. nedeľa v období cez rok

Resp.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

U

Pre vnútornú potrebu vydáva Rím.kat. farský úrad Navštívenia bl. 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 20.8.2003.  MCC

ILNÁ OSOBNOSŤ BUDE vždy
vyvolávať odpor tých, čo sa
nechcú podriadiť cudzej mien-
ke a cudziemu vedeniu. Pre

mnohých Ježišových poslucháčov boli
jeho slová „tvrdé“ a „odišli“ od neho.
Iní ostali. Kto môže vedieť, či to boli
tí lepší, lebo aj Ju-
dáš ešte ostal. Ostať
alebo odísť? Pred to-
to rozhodnutie nás
nestavia nejaký prob-
lém v Cirkvi, v spo-
ločenstve, ale samo
Ježišovo slovo.

„Kto je z tohto
chleba, bude žiť na-
veky“ – to je prisľú-
benie a súčasne po-
zvanie. Učeníci cítia,
že sú postavení pred
rozhodnutie. Aj pre
nich je táto reč „tvr-
dá“. Toto, čo Pán Je-
žiš povedal, dopĺňa
slovami o svojom oslávení. Máme
pochopiť, že vtelenie, obeta na kríži
a vystúpenie do neba (oslávenie)
Ježiša sú tri zastavenia jedného ta-
jomstva a že v „chlebe života“ je prí-

IRKEV V MAĎARSKU MÁ
veľmi pohnuté dejiny. Jej za-
čiatky sú úzko späté s obrá-
tením sv. Štefana, prvého

svätého kráľa Uhorska (1000-1038).
Dnes zažíva nový rozkvet. Už skoro
12 rokov znova žije v slobode a môže
sa slobodne rozvíjať. Rozmáhajú sa
nové rehoľné spoločenstvá, ktoré
mali zakázané viac desaťročí prijí-
mať nových členov. Počet cirkevných
zariadení vzrástol z 8 na 300.

Katolícka cirkev v Maďarsku sa
v posledných desiatich rokoch usilu-
je prostredníctvom diecéznych synod
urýchliť obnovu cirkevného života
v duchu Druhého vatikánskeho kon-
cilu.

Dôsledky dlhotrvajúceho života
spoločnosti, ktorá bola vzdialená od
Cirkvi, bol v nej nedostatok kňazov a
ich životné podmienky boli veľmi
ťažké, sú výzvou pre Cirkev v Ma-
ďarsku.

Sekularizovaný a kapitalizmom po-
značený spôsob života, ktorý i dnes
prevláda, priviedol do krízy najmä
manželstvá a rodiny. Počet pôrodov
je až alarmujúco nízky, počet oby-
vateľov neustále klesá, obyvateľstvo
je všeobecne prestarnuté. Maďarsko
sa obnovuje hľadaním vlastnej cesty
do novej spoločnej budúcnosti.

Národným patrónom Maďarska je
sv. Štefan I. (sv. Štefan Uhorský).
Štefan sa ako uhorský kráľ staral
nielen o vonkajšiu organizáciu cir-
kevného života vo svojej ríši, ale zá-
konmi zakorenenými v kresťanstve
zasial v Maďarsku semená kresťan-
skej viery. Jeho životopis bol zverej-
nený v našom časopise Svetlo kríža,
č. 33/2003.

Ďalšími ozdobami Cirkvi v Maďar-
sku sú sv. Alžbeta Uhorská (Svetlo
kríža, č. 18/1999), sv. Margita
Uhorská (Svetlo kríža, č. 3/2001).

– rm –

Dnešná nedeľa,
24. augusta 2003,
je venovaná
v rámci
Stredoeurópskych
katolíckych dní
Maďarsku.
Je to v poradí už
tretia nedeľa, počas ktorej budú sláviť bohoslužby
spoločne veriaci ôsmich krajín v spojení
s Cirkvou z jednej z 8 stredoeurópskych krajín.

tomný celý Ježiš Kristus: jeho ľud-
ská prirodzenosť, jeho obeta, jeho
božská sláva.

Pán Ježiš nielen hovoril, ale aj
obetoval svoj vlastný život, preto sú
jeho slová „Duch a život“, ale aj jeho
telo a krv sa stali Duchom a životom.

Ježiš Kristus vyža-
duje ochotu ustúpiť
druhému. Tá ochota
ustúpiť je plodom lás-
ky. Za túto ústupčivú
lásku sľubuje večný
život. Ochotu ustúpiť
odporúča predovšet-
kým v rodine, ktorá je
spojená putom lásky.
Kristova láska k Cir-
kvi a láska Cirkvi ku
Kristovi má byť vzo-
rom pre manželské
spolunažívanie. Sku-
točne, toto je vzneše-
ná Božia náuka. V jej
svetle sa skveje celá

krása manželstva. To vôbec nie je
tvrdá reč, ktorá sa nedá počúvať.

Treba nanovo prijať slová života
a ich zachovávaním liečiť súčasnú
lásku.  – jg –
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Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.00  – Ústav Ut, Št, So, Ne o 11.00

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Sv. Ľudovíta 6.45
1 Sol 1,1-5.8-10; Ž 149; Mt 23,13.15-22 11.30

Pán Boh miluje svoj ľud. 16.30 17.30 koncert 

6.45
1 Sol 2,1-8; Ž 139; Mt 23,23-26 11.30

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. 17.00

Sv. Moniky 6.45
1 Sol 2,9-13; Ž 139; Mt 23,27-32 11.30

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. 17.00

Sv. Augustína, bs. uč. 6.45
1 Sol 3,7-13; Ž 90; Mt 24,42-51 11.30 + začiatok adorácie

Naplň nás, Pane, svojou milosťou a budeme 

jasať.
18.00 + záver adorácie

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa 6.45
Jer 1,17-19; Ž 71; Mk 6,17-29 11.30

Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. 18.00
1 Sol 4,9-11; Ž 98; Mt 25,14-30 6.40

Pán príde súdiť živých i mŕtvych. 18.00

7.00

9.00

10.30
15.00 vešpery

Dt 4,1-2.6-8; Ž 15; Jak 1,17-22.27;Mk 7,1-23 18.00

St     
27. 8.

Št     
28. 8.

Po     
25. 8.

Ut     
26. 8.

22. nedeľa v období cez rok

So     
30. 8.

Ne     
31. 8.

Pi     
29. 8.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

31.8.2003 7.00 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Ščerbej M. Ruttkayová M. Sakáčová J. Kucharčík

2. čítanie M. Čierna P. Urban D. Kassay M. Žiaranová

prosby A. Zapotoková R. Černáková K. Kassayová
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Vo Vojčiciach budú v nedeľu 31. 8. o 14.00 vešpery. SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Martin Fořst a Daniela Horániová
Adrián Csuba a Martina Zbojovská

Rudolf Sinčák a Milada Stellmachová
Ľubomír Malý a Andrea Gajdošová

Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

1. V pondelok po več. sv. omši bude
koncert „Kampaň pre Ježiša“ na ná-
mestí Š.Romana pred hotelom Tokaj.

2. Absolventi základných škôl sa mô-
žu prihlásiť na prípravu k prijatiu
sviatosti birmovania v úradných
hodinách od 1. 8. 2003 na farskom
úrade. Podmienkou k zápisu je ov-
ládanie základných modlitieb a pri-
kázaní. Záujemci nech sa hlásia
osobne.

3. Tí, ktorí ukončili 2-ročnú prípravu
k sviatosti birmovania môžu od
1. 8. do 31. 8. absolvovať závereč-
né preskúšanie v úradných hodi-
nách vo farskej kancelárii.

4. Tí, ktorí sa prihlásili na sv. omšu
so Svätým otcom v Rožňave, nech
do konca týždňa zaplatia 250 Sk za
autobus.

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA
26. AUGUST – SV. JANA ANTIDA
THOURETOVÁ (1765-1826)

ÁN BOH VYPOČUL prosbu pani
Thouretovej zo Sancey pri Be-
sangone a 27.11.1765 sa jej

narodilo dievčatko – Antida. Keď ma-
la 14 rokov, umrela jej milovaná a
milujúca mama. Práca a starosť o vy-
še 10-člennú rodinu Antidu vyčerpá-
vali. Jej radosťou bol farský kostol a
domácnosť. Jej jediným ideálom bolo
zasvätiť sa Božej službe a službe je-
ho chudobným. V r. 1787 vstúpila do
kláštora Dcér kresťanskej lásky v Pa-
ríži. Tu jej dali meno Jana. Pôsobila v
nemocnici v Langres 6 rokov. Keď Ná-
rodný revolučný konvent v novembri
r. 1793 rozpustil všetky rehole, otvo-
rila si Antida bezplatnú školu. Učila
deti čítať a konať náboženské povin-
nosti, no navštevovala i chorých a
tých, ktorí potrebovali jej pomoc. Taj-
ne prechovávala u seba katolíckych
kňazov, aby ich ukryla pred revolucio-
nármi. Keď ju udali, predvolali ju na
súd, kde bránila svoju vieru. Nemoh-
la ďalej učiť a musela sa skrývať.
Žila jedine Bohu a Boh bol s ňou.

Vybrala sa za sestrami svojej re-
hoľnej družiny do Švajčiarska. Od r.
1795 žila opäť v kláštore.  Potom odi-
šla do Nemecka a Rakúska. Rozhod-
la sa vrátiť do Švajčiarska a odtiaľ
odišla do Francúzska. Dňa 11. 4.
1799 otvorila bezplatnú školu pre
chudobné dievčatá a nemocnicu. Ne-
skôr sa k nej pridružili ďalšie dievča-
tá, a tak vznikla Kongregácia sestier
lásky pod ochranou sv. Vincenta de
Paul. Po založení ústavu sa Antidine
kríže nezmenšili, ale iba zmenili. An-
tida si zaslúžila čestný názov „Filia
s. Petri“ – Dcéra sv. Petra. S Božou
pomocou zostavila stanovy, ktoré vys-
vetľovali povinnosti sestier. Stanovy
potvrdil besangonský biskup i Svätý
otec Pius VII. Arcibiskup bol nespo-
kojný, že sestry majú podliehať pria-

mo Svätej stolici. Začal Antidu pre-
nasledovať a priam ju vyhnal z rod-
ného kraja. V r. 1823 odišla do nea-
polského ústavu. Tam došla aj do
cieľa svojho pozemského putovania.
Zomrela 24. 8. 1826. Pochovaná je
v kostole ústavu Regina coeli v kapln-
ke Nepoškvrneného Počatia v Neapo-
le, kde odpočíva podnes.          – rm –

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 16. 8. si sviatosť
manželstva vyslúžili Peter
Šimko a Katarína Kosiaková,
Ladislav Gugh a Martina Vinclerová.
Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.


