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ERIACI KRESŤAN si nerobí
o svete a o sebe samom nijaké
ilúzie. Vie však viac, než čo si

možno prečítať v novinách a čo mož-
no počuť v rozhlase alebo vidieť v te-
levízii. Očakáva niečo nové, veľké.
Čaká na niekoho: na toho, ktorý bol,
ktorý je a ktorý príde, aby zavŕšil
svet. Kresťan má vedieť, že nie je vy-
daný mocnostiam ničenia a skazy.
Silu vydržať čerpá nie z filozofických
alebo politických hesiel, ale z Kris-
tovho slova.

Kristus nás neodvoláva zo súčas-
ného sveta, ale stavia nás do neho:
vyžaduje, aby sme v tomto svete po-
máhali utvárať poriadok spravodli-
vosti a lásky, a tak spolubudovali
prichádzajúci svet, ktorý privolávame
v eucharistickej slávnosti: „Smrť tvo-
ju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕt-
vychvstanie vyznávame, kým neprí-
deš v sláve.“

Ježiš v evanjeliu vyzýva: „Vz-
priamte sa, zodvihnite hlavu, lebo
sa blíži vaše vykúpenie.” Je to výzva
na bdelosť, aby sme upriamovali po-
hľady na tie hodnoty, ktoré prináša-
jú zisk pre večnosť.

Za i s t e ,
starosť o
život patrí
k základu
našej pri-
rodzenos-
ti, ale náš
život ne-
má len
tento roz-
mer. K pri-
rodzenému životu patrí i život nad-
prirodzený, k prirodzeným hodnotám
sa družia i hodnoty nadprirodzené,
k telesným aj duchovné. A to je prá-
ve úloha adventu, aby sme tieto
hodnoty primerane sledovali a podľa
Božej vôle ich vyvážene uplatňovali.

V utrpeniach nikdy nie sme sami.
On, náš Vykupiteľ je s nami. Vo všet-
kých utrpeniach musíme byť zahľa-
dení na neho a on nás posilní tak
v každodenných utrpeniach, ako aj
v posledných okamihoch života. Pre-
to majme odvahu zdvihnúť zrak ešte
vyššie, vyššie k Ježišovi Kristovi,
lebo predovšetkým on je cieľom na-
šej pozornosti i snaženia.

– jg –

BDEJME CELÝ ÈAS A MODLIME SA

KUMENIZMUS JE hnutie a úsi-
lie majúce za cieľ  zjednotenie
všetkých kresťanov, a to tak jed-
notlivcov, ako aj kresťanských

vierovyznaní a cirkví. Samotné slovo
ekumenizmus pochádza z gréckeho slo-
va oikoumenikós, čo znamená všeobec-
ný, celosvetový. Snahou ekumenizmu je
premôcť a odstrániť rôzne ideologické a
hierarchické rozdiely podmienené his-
torickými udalosťami a v duchu bratstva
znovu nadobudnúť a uznať spoločné de-
dičstvo zjavenia a viery. Touto význam-
nou témou sa zaoberal aj II. všeobecný
vatikánsky koncil, ktorý vydal o ekume-
nizme osobitný dekrét Unitatis redinte-
gratio (Znovuobnovenie jednoty).

Niekedy sa pod ekumenizmom v šir-
šom zmysle rozumie aj postkoncilová
tendencia Katolíckej Cirkvi zhodnotiť
duchovné motívy, aspekty a učenie aj
 v nekresťanských ná–boženstvách čo je
sčasti vyjadrené v dekréte II. vatikán-
skeho koncilu Nostra aetate (Naša doba)
– o vzťahoch Cirkvi k nekresťanským
náboženstvám.

Hľadanie jednoty bolo jedným zo zá-
kladných želaní II. vatikánskeho konci-
lu. Už počas koncilu sa ukázalo, že je
nevyhnutne potrebné ekumenické dire-
którium. Prvá časť bola vydaná v roku
1967, druhá v roku 1970. Direktórium
poskytovalo vzácne služby na orientá-
ciu, koordináciu a rozvinutie ekumenic-
kých úsilí.

Neskôr na žiadosť Svätého otca bolo
Direktórium prepracované. Svätý otec
na plenárnom zasadaní Sekretariátu pre
jednotu v roku 1988 uviedol, že: „šírka
ekumenického hnutia, stále väčší počet do-
kumentov dialógu, naliehavo pociťovaná
nevyhnutnosť väčšej účasti celého Božieho
ľudu na tomto hnutí a v dôsledku toho
i presná informácia o učení so zreteľom na
správne angažovanie sa, to všetko vyža-
duje, aby sa neodkladne urobili úpravy
zodpovedajúce dnešnému stavu.“ Direktó-
rium na vykonávanie princípov a noriem
o ekumenizme schválil pápež Ján Pavol
II. 25. marca 1993. Okrem Direktória
boli vydané aj ďalšie dokumenty.

Túžba po obnovení jednoty všetkých
kresťanov je, ako to učí II. vatikánsky
koncil, Kristov dar a výzva Ducha Svä-
tého. Ak chceme na túto výzvu prime-
rane odpovedať je potrebné:
– ustavičné obnovovanie Cirkvi vo väč-

šej vernosti svojmu povolaniu. Táto
obnova je hybnou silou smerovania
k jednote;

– obrátenie srdca, aby sa veriaci
v Krista „snažili čím bezúhonnejšie
žiť podľa evanjelia“, lebo nevernosť
údov Kristovmu daru je príčinou roz-
delení;

– spoločná modlitba, lebo „obrátenie
srdca a svätosť života spolu so súk-
romnými a verejnými modlitbami za
jednotu kresťanov treba pokladať za
dušu celého ekumenického hnutia a
právom ich možno nazvať duchov-
ným ekumenizmom“;

– vzájomné bratské poznávanie;
– ekumenická formácia veriacich aj

kňazov;
– dialóg medzi teológmi a stretnutia

kresťanov rôznych cirkví a spolo-
čenstiev;

– spolupráca medzi kresťanmi v roz-
ličných oblastiach služby ľuďom.
Je to veľká úloha, ktorá sa týka celej

Cirkvi, tak veriacich, ako aj pastierov,
čiže každého z nás.  – bl –

EKUMENIZMUSEKUMENIZMUSEKUMENIZMUSEKUMENIZMUSEKUMENIZMUS

V jednote Božieho ľudu sa
zhromažďujú rozdielnosti národov

a kultúr. Medzi členmi Cirkvi
jestvuje rozličnosť darov, úloh,
podmienok a spôsobov života;

„v spoločenstve Cirkvi oprávnene
jestvujú partikulárne cirkvi, ktoré

majú vlastné tradície“ KKC.



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

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6.45
Iz 2,1-5; Ž 122; Mt 8,5-11 11.30 † Pavol Jacko

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 18.00 ¤ Krisína, Lucia

Iz 11,1-10; Ž 72; Lk 10,21-24 6.45

11.30 † Mária

18.00 † Štefan, Júlia

Sv. Františka Xaverského, kň . 6.45 † dr. Jozef Machala

Iz 25,6-10a; Ž 23; Mt 15,29-37 11.30 † Anna, Ján

Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. 18.00 †  Ján a Jozef Jurko

Sv. Jána Damascénskeho, kň. uč. 6.45
Iz 26,1-6; Ž 118; Mt 7,21.24-27 11.30 † Barbora

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. 18.00 ¤ O ľga, Miroslav

6.45 prvý piatok

Iz 29,17-24; Ž 27; Mt 9,27-31 11.30 ¤ Marta, Pavol

17.00 krížová cesta

18.00 ¤ Ružencové bratstvo

Sv. Mikuláša, bs. 6.40                    fatimská sobota

Iz 30,19-21.23-26; Ž 147; Mt 9,35-10,1.5a.6-8

Blahoslavení všetci, čo očakávajú Pána. 18.00 † Milan Leško

7.30 † rod. Horániová

9.00 ¤ rod. Bogdová

10.30
15.00 ekumenická pobožnosť

Bar 5,1-9; Ž 126; Flp 1,4-6.8-11;Lk 3,1-6 18.00 † Ján Potocký

Št     
4. 12.

So     
6. 12.

2. adventná nedeľaNe     
7. 12.

Pi     
5. 12.

Pán je moje svetlo a moja spása.

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť   a 

plnosť pokoja.

Po     
1. 12.

Ut     
2. 12.

St     
3. 12.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 17.00 18.00 7.30 9.00

Z.Hradište 17.00 10.30

7.12.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie A. Zapotoková B. Šimková A. Potocká M. Žiaranová

2. čítanie M. Ščerbej P. Urban N. Tomková J. Kucharčík

prosby M. Čierna D. Gajdošová J. Hudáček

������������������������������

������������������������������

V štvrtok bude adorácia, začiatok po sv. omši o 11.30, záver po večernej sv. omši.
Vo Vojčiciach budú v nedeľu 7. 12. o 14.00 pobožnosť.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 22. 11. si sviatosť
manželstva vyslúžili Roman
Čorba a Martina Hrivňáková,

Miroslav Uličný a Miroslava Zambo-
vá. Na  spoločnej ceste životom im
prajeme veľa Božieho požehnania.

V sobotu 22. 11. sviatosť
krstu prijali Miriama Tokáro-
vá, Kristián Tokár, Milan Pul-
ko, Matej Veľk a v nedeľu 23. 11.
Oľga Miľová. Vítame ich v našom spo-
ločenstve. Nech sú rodičom na radosť
a svetu na osoh.

OZNAMY
1. Počas týždňa budeme spovedať

nasledovne: Trebišov: ráno pred
sv. omšou, dopoludnia Po   Štv od
10.30, v piatok o 10.30 nebu-
deme spovedať; a popoludní:
v  Štv a Pia od 15.00;
Vojčice: Str od 15.00;
Zempl. Hradište: Štv od 16.00.
Spovedanie chorých: Pia od 8.00.

2. Ranná omša v stredu bude obeto-
vaná za zosnulého bývalého deka-
na dr. Jozefa Machalu.

3. Na budúcu nedeľu bude v našom
kostole o 15.00 hod. Ekumenická
pobožnosť.

4. Na budúcu nedeľu bude zbierka
na evanjelicky kostol.

5. Nácvik detského zboru je každý
piatok o 16.00 hod.
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SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
1. DECEMBER – SV. EDMUND
CAMPION (1540-1581)

Narodil sa v Londýne ako syn
kníhkupca. Študoval na uni-
verzitnom kolégiu sv. Jána
v Oxforde. Už v r. 1564 zložil

protikatolícku prísahu a uznal krá-
ľovnú za hlavu štátnej anglikánskej
Cirkvi. V r. 1564 získal akademický
titul Master of Arts. Začal študovať
i cirkevnú literatúru prvých čias Cir-
kvi. Tieto štúdiá ho doviedli do kon-
fliktu so svedomím. Začal chápať, že
sa musí vrátiť ku katolicizmu. Výčit-
ky svedomia ho priviedli k tomu, že
v r. 1569 odišiel do Dublinu v Írsku,
kde žil otvorene ako katolík

Špióni kráľovnej ho vystopovali,
preto odišiel do seminára do Fran-
cúzska, kde študoval za kňaza. Bol
vysvätený za subdiakona. V r. 1573
odišiel do Ríma, kde ho prijali do je-
zuitskej rehole. Poslali ho do novi-
ciátu v Čechách. Vyučoval v kolégiu
v Prahe a po vysviacke za kňaza v r.
1578 sa venoval kazateľskej činnos-
ti. V Čechách prežil 6 rokov. Pápež
Gregor XIII. poslal do Anglicka je-
zuitov. Campion a Róbert Persons
ako prví dostali rozkaz odísť do Ang-
licka. Radosť z návratu do rodnej ze-
me bola obrovská, no nie všetci ka-
tolíci boli nadšení príchodom je-
zuitov.

Ráno 29. 6. 1581 sa našlo na lavi-
ciach kostola Panny Márie v Oxforde
400 kusov tajne vytlačeného spisu.
Spis hovoril o autoritách Svätého
písma, Cirkvi a koncilov, o protireče-
niach protestantov ap. V závere vy-
zýval kráľovnú, aby sa vrátila ku ka-
tolíckym zásadám. O 15 dní sa poda-
rilo Campiona chytiť. Zradil ho istý
Juraj Eliot. Uväznili ho v londýns-
kom väzení Tower, kde ho mučili.
Žiadali ho, aby sa zriekol katolíckej
viery. Sama kráľovná Alžbeta ho
chcela získať na svoju stranu. Bol

neoblomný. Dňa 14. 11. 1581 začal
proti nemu súdny proces a chceli
mu pripísať povstanie. Aj keď nema-
li žiadny dôkaz, odsúdili ho za vlas-
tizradu a podrobili mučeniam. Dňa
1. 12. 1581 ho popravili obesením. V
Anglicku sa po Campionovej smrti
začalo nové obdobie, veľmi dôležité
pre udržanie katolíckej viery.

Za svätého ho spolu s ďalšími 39
anglickými a waleskými mučeníkmi
vyhlásil pápež Pavol VI. 25. októbra
1970.         – rm –


