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Nedeľa 7. decembra 2003
2. adventná nedeľa

RESŤAN, KTORÝ NECÍTI zodpo-
vednosť za svojho brata, Cirkev,
čo ostáva vnútri svojich múrov a

svet si nevšíma, stratil svoj zmysel,
pomýlil si svoje povolanie. Každá eu-
charistická slávnosť nám kladie otáz-
ku, či sme pripravení stretnúť sa s Pá-
nom a toto stretnutie dosvedčiť svojím
slovom a tiež svojím činom.

„Náboženstvo je súkromná
záležitosť“ – túto zlú vetu

ustavične oživujú tí, čo si želajú
zánik náboženstva. Keď túto

vetu opakujú aj kresťania,
vtedy si možno pomyslieť len to,

že nevedia, čo robia.

Božie slovo nám málokedy tak pres-
ne opisuje a definuje niektorú postavu
biblických dejín, ako práve postavu
Jána Krstiteľa. Celé dejiny spásy, deji-
ny ľudstva, zaznamenávajú, že je to oso-
ba, ktorá prináša tomuto svetu niečo
veľmi dôležité. To dôležité, čo prináša,
je predovšetkým oznámenie príchodu
Ježiša Krista. Cestu Pánovi pripravuje
v podobe pokánia, ktoré nielen hlása,
ktoré nielen odovzdáva tým, čo ho po-
čúvajú, ale predovšetkým ohlasuje po-
kánie, ktoré sám chce žiť. Pokánie,
ktoré hlása Ján, nebolo len výzvou za-
nechať hriech, to bola zároveň aj výzva
vstúpiť naplno do života, tam, kde člo-
vek žije, výzva žiť iným spôsobom,
odstrániť z neho to, čo nie je dobré, ale
zlé.

Ján Krstiteľ a prorok Izaiáš pred
ním hovoria: Nech sa každá dolina vy-
plní, nech sa každý vrch ľudskej pýchy
zníži, čo je hrboľaté a krivé, nech sa na-
rovná, nech sa usmerní do takého spô-
sobu života, ktorý poznávame, že máme
žiť a ku ktorému nám Boh dáva milosť
v tomto adventnom čase.

Treba konať podľa vznešenosti svoj-
ho povolania. Na Kristovom evanjeliu
máme svoju spoluúčasť a túžime zotrvať
s Kristom. Preto sa musíme modliť, aby
on dokončil v nás dielo spásy. Musíme
sa modliť za každého človeka.  – jg –

AJLEPŠÍM PROSTRIEDKOM na
vytvorenie dialógu medzi cirk-
vami je Biblia – Sväté písmo.

Ako uvádza aj Direktórium na vykoná-
vanie princípov a noriem o ekumeniz-
me: „Božie slovo zaznamenané vo Svätom
písme poskytuje duchovnú potravu pre ži-
vot Cirkvi a je výborným nástrojom v moc-
ných rukách Božích na dosiahnutie tej
jednoty, ktorú Spasiteľ predkladá všetkým
ľuďom. Úcta k Svätému písmu je teda zá-
kladným putom zjednocujúcim kresťanov a
toto puto existuje aj vtedy, keď medzi cirk-
vami a cirkevnými spoločenstvami, do kto-
rých patria, nie je vzájomná zhoda. Všetko,
čo možno urobiť pre to, aby členovia cirkví
a cirkevných spoločenstiev čítali Božie slo-
vo, (napr. „biblické týždne“), posilní to pu-
to, ktoré ich už spája, otvorí ich Božiemu
zjednocujúcemu pôsobeniu a umocní spo-
ločné svedectvo vyjadrené v spásnom Bo-
žom slove, ktoré dávajú svetu.“

Väčšina problémov v ekumenickom
dialógu má vzťah k interpretácii biblic-
kých textov. Niektoré z týchto problé-
mov majú teologickú povahu – eschato-
lógia, cirkevná štruktúra, pápežský pri-
mát a kolegialita, manželstvo a rozvod,
kňazský úrad pre ženy atď. Ďalšie pro-
blémy sú vyložene biblické – zoznam ka-
nonických kníh, určité hermeneutické
pozície atď. Určité rozdiely pri vyklada-
ní Písma sú často podnetné, v mno-
hých prípadoch obohacujúce, pričom
sa navzájom dopĺňajú.

Treba zdôrazniť, že Sväté písmo pred-
stavuje spoločnú základňu pravidiel vie-
ry. Tým ekumenická požiadavka núti
všetkých kresťanov nanovo čítať inšpi-
rované texty, nechať sa nimi pod ve-
dením Ducha Svätého poučiť a v láske,

„Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto
ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú

počuť môj hlas; a bude jedno stádo
a jeden pastier“ (Jn 10, 16).

úprimnosti a pokore
o nich meditovať. V mie-
re, v akej sa žijú, môžu

viesť k obráte-
niu srdca a k svä-
tosti života, ktoré spolu
s modlitbou za jednotu kresťa-

nov predstavujú dušu každého ekume-
nického hnutia. Veľa tu pomáha tiež
spoločný ekumenický preklad Biblie, čo
môže byť pomocou pri spoločnom čítaní
a objavovaní pôvodného zmyslu, môže
podporovať ekumenické modlitbové
skupiny a ďalšie aktivity, aby sa tak
prostredníctvom pravého, živého sve-
dectva napomáhalo znovuzískanie plnej
jednoty v rozmanitosti.

Evanjelista Ján nám zanechal slová
Pána Ježiša, ktorými zdôrazňuje nutnosť
jednoty: „No neprosím len za nich, ale aj za
tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby
všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v
tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet
uveril, že si ma ty poslal“ (Jn 17, 20-21).

Napriek tomu, že Sväté písmo vyzýva
k jednote, predsa došlo už v počiatkoch
Cirkvi k rozkolom, roztržkám. Tieto roz-
štiepenia sú ťažkou ranou pre celé kres-
ťanstvo. Príčiny pomerne presne pome-
noval Origenes: „Kde sú hriechy, tam je
mnohosť, tam sú schizmy, herézy a roz-
pory. Kde je však čnosť, tam je jednota,
tam je súlad, na základe ktorého všetci
veriaci mali jedno srdce a jednu dušu.“

Ak budeme často počúvať Božie slo-
vo, ak ho budeme žiť, ak centrom náš-
ho záujmu bude Kristus, potom zaniknú
rozpory, lebo spájať nás bude láska
k Bohu. Jedným z predpokladov napl-
nenia tohto zámeru je, aby každý kres-
ťan mal svoje Sväté písmo, aby sme ho
denne čítali a podľa neho aj žili.

Predsavzatie obnoviť jednotu všet-
kých kresťanov je mimoriadne náročná
úloha, ktorá sa nám môže podariť len
za nášho veľkého pričinenia a za pomo-
ci modlitieb, na ktoré nesmieme zabú-
dať. – bl –

EKUMENIZMUS A BIBLIAEKUMENIZMUS A BIBLIAEKUMENIZMUS A BIBLIAEKUMENIZMUS A BIBLIAEKUMENIZMUS A BIBLIA



Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00 a Ne o 16.30  – Ústav Ut, Št, So o 11.00

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 17.00 17.00 8.00 9.00

Z.Hradište 17.00 17.00 10.30

14.12.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus M. Ruttkayová J. Karniš B. Dinisová

2. čítanie K. Balintová B. Šimková A. Potocká M. Švagrovská

prosby H. Magurová R. Černáková N. Tomková

������������������������������
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1. V pondelok je prikázaný sviatok Ne-
poškvrneného počatia Panny Má-
rie. Je našou povinnosťou zúčast-
niť sa na sv. omši tak, ako v ne-
deľu.

2. V utorok 9. 12. o 17.30 bude stret-
nutie lektorov. Pozývam aj no-
vých, ktorí by chceli čítať v novom
roku. Aj takouto formou môžete byť
aktívni pri sv. omšiach.

3. Stretnutie kresťanských senio-
rov bude v stredu 10. 12. 2003
o 15.00 hod. v MsKS. Vítaní sú aj
členovia iných klubov.

4. V stredu, piatok a sobotu sú zimné
kántrové dni s úmyslom za za-
chovanie mieru a pokoja.

5. V sakristii môžete nahlásiť úmysly
sv. omší na budúci rok. Prosíme o
pochopenie, že nie každému môže-
me výjsť v ústrety.

6. Zbierka na Charitu bola v našej
farnosti vo výške 10.000 Sk. Pán
Boh zaplať!

7. Blíži sa vianočné obdobie a s tým
aj sviatosť zmierenia. Prosíme Vás,
aby ste využili celý mesiac na pri-
jatie tejto sviatosti. Po poslednej
adventnej nedeli by sa už táto
sviatosť nemala vysluhovať.

8. Každý piatok a v nedeľu po sv.
omši o 9.00 sa modlíme ruženec
k Božiemu milosrdenstvu. Upo-
zorňujeme na zmenu textu:
…Božstvo tvojho najmilšieho
Syna… a …bolestné umučenie
maj milosrdenstvo…

9. Počas adventu a vianoc krížová
cesta nebude.

10.„Po-Štefanský ples“ sa uskutoční
dňa 27.12.2003 od 18.00 hod. v re-
štaurácii Mladosť. Občerstvenie,
otvorený bufet, zábavný program,
tancovanie. Vek od 17-999 rokov.
Vstupenky za 150 Sk (prví záujemci
zľava až 30%) u p. kostolníčky.
Max. počet učastníkov 90 ľudí,
predaj vstupeniek do 15.12.2003.

Adorácia bude vo štvrtok, začiatok po sv. omši o 11.30, záver po večernej sv. omši.
Vo Vojčiciach budú vešpery v nedeľu 14. 12. o 14.00.
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Nepoškvrnené počatie Panny M árie 6.45 †  Mária     prikázaný sviatok

Gn 3,9-15.20; Ž 98; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38 11.30 †  Mária

16.30
18.00 † Ján

Iz 40,1-11; Ž 96; Mt 18,12-14 6.45

11.30 † Ján, Anna

18.00 † Michal, Alžbeta

6.45
Iz 40,25-31; Ž 103; Mt 11,28-30 11.30 † Imrich

Duša moja, dobroreč svojmu Bohu. 18.00 † rod. Kičinkova

Sv. Damaza I., pp. 6.45
Iz 41,13-20; Ž 145; Mt 11,11-15 11.30 † Ján, Anna

Milost ivý a milosrdný je Pán, zhovievavý  

a veľmi láskavý. 18.00 ¤ Anna s rodinou

Iz 48,17-19; Ž 1; Mt 11,16-19 6.45

11.30 † Štefan a Priska

18.00 † Jozef, Mária

Sv. Lucie, pn. mč. 6.40 † Ján Giba

Sir 48,1-4.9-11; Ž 80; Mt 17,10-13

Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. 18.00 † Ján

7.30

9.00 † Ján Breza

10.30
15.00 vešpery

Sof 3,14-18a; (Ž) Iz 12,2-6; Flp 4,4-7;Lk 3,10-18 18.00 † Andrej, Helena

St     
10. 12.

Št     
11. 12.

So     
13. 12.

3. adventná nedeľaNe     
14. 12.

Pi     
12. 12.

Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo 

života.

Hľa, Pán, Boh prichádza so všetkou mocou.

Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal 

veci zázračné.

Po     
8. 12.

Ut     
9. 12.
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SLOVO DEKANA
Milí veriaci, našej farnosti!

Predovšetkým Vás chcem naozaj popro-
siť, aby ste využili čas celého adventu na
prijatie sviatosti zmierenia a nenechávali
ste si to na poslednú chvíľu. Predsa du-
chovná povinnosť nemusí byť vždy odsú-
vaná na poslednú chvíľu. K tejto sviatosti
sa viaže i ďalšia moja prosba. Určite pozná-
te aj Vy mnoho ľudí, ktorí túto sviatosť ne-
prijali už dlhšiu dobu. Možno sú to Vaši
manželia, manželky... Obetujte za nich
svoju modlitbu a jemne, veľmi jemne ich na
to upozornite. V žiadnom prípade nie kri-
kom a vyhrážaním, lebo to nemá význam.
Veci by ste len uškodili.

Druhá moja poznámka a myšlienka sa
týka nášho stretnutia, ktoré bolo na ne-
deľu Krista Kráľa. So smútkom musím kon-
štatovať, že Vás tam bolo veľmi málo. Mož-
no okolo 50. Nadobúdam dojem, že Vás ve-
ci v našej farnosti nezaujímajú. Sú Vám
ľahostajné. Prečo potom však počúvam reči
zo zákulisia? Tam sa mal možnosť každý
vyjadriť. Vyzývam som Vás niekoľko týžd-
ňov, že takéto stretnutie bude. Mali ste
dostatok času si svoje myšlienky a názory
pripraviť. Som pevne presvedčený, že Vaše
názory a postoje sú často mylné, lebo nie
ste informovaní, a teda ani neviete, ako to
všetko vlastne je. Preto bolo zvolané aj toto
stretnutie. Aj napriek nezáujmu mnohých
z Vás, Vám veľmi rád veci vysvetlím, aby
ste boli v obraze. Na tomto mieste nájdete
nabudúce niektoré základné fakty, ktoré
sme riešili na našom stretnutí.

Posledná myšlienka, ktorú Vám dnes
ponúkam, je z duchovnej oblasti. Týka sa
svätých omší.

Svätá omša je duchovný prostriedok po-
mocou, ktorého získavame Božiu pomoc
a ochranu. Asi sme ešte stále nepochopili
o čom to "tá svätá omša je". Píšem to preto,
lebo máme 90% svätých omší, ktoré slúži-
me len za Vašich zosnulých. Veľmi absen-
tujú omše za Božiu pomoc Vašim rodinám.
Bol by som rád, kedy sme nedeľné sväté
omše slúžili na Váš úmysel za Vaše rodiny
s prosbou o ich požehnanie.

Všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôso-
bom prispeli k zlepšeniu života v našej
farnosti úprimne ďakujem.            Dekan



Refr.: Sláva ti, Kriste Ježiš, teraz i navždy kraľuješ!
Sláva ti! Čoskoro prídeš, ty naša nádej jediná.

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.
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Vstup, sprievod celebrantov a hostí – stojíme
Spev – Hymnus Jubilea – zbor

Spievame refrén: Sláva ti, Kriste Ježiš, teraz i navždy kraľuješ!
Sláva ti! Čoskoro prídeš, ty naša nádej jediná. – stojíme

Krátke privítanie – J. DRONZEK, rím. kat. dekan
Úkon kajúcnosti – uvedie J. DRONZEK, rím. kat. dekan
Spev Kyrie – rím.kat. zbor
Modlitba bohoslužby – D. SEMAN, gr. kat. dekan
Čítanie zo Starého zákona: Bar 5, 1-9

– L. BILÝ, Pravoslávna cirkev – sedíme
Žalm: Pán je môj pastier – zbor
Spev Aleluja – zbor – stojíme
Evanjelium: Lk 3, 1-6 – D. SEMAN, gr. kat. dekan – stojíme
Príhovor: Advent v mojom živote

– J. STRAKA, farár Parchovany – sedíme
Inštrumentálna meditatívna hudba starých majstrov –

M. BRANDISOVÁ – Cezar Franck: Cantabilla
Prosby – D. MARKOVÁ, kaplánka Ev. cirkvi a. v. – stojíme

Každá prosba končí Amen.
Zhromaždenie odpovedá na prosby: Prosíme Ťa, vyslyš nás

za organového sprievodu.
Modlitba Pána – výzva: D. SEMAN, gr. kat. dekan

spev gr. kat. zboru – Otčenáš
Záver – Áronské požehnanie – J. DRONZEK, rím. kat. dekan
Znak pokoja – všetci si podajú ruky
Odchod sprievodu, celebrantov, spev zboru – stojíme

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
ADVENT 2003

konaná dňa 7. decembra 2003
v rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny Márie

o 15.00 hod.

PROGRAM

Evanjelická cirkev a. v.: Mgr. Darina Marková
Evanjelická reformovaná cirkev: Mgr. Šebeöková
Gréckokatolícka cirkev: Mgr. Dušan Seman
Pravoslávna cirkev: Mgr. Ladislav Bilý
Rímskokatolícka cirkev: PhDr. Mgr. Jozef Dronzek,

Mgr. Jozef Straka
Spev a hudba: hra na organ: Anna Vaľová,
Prelúdium: Miriam Brandisová
Gréckokatolícky spevácky zbor pod vedením Dariny Bartkovej
Rímskokatolícky spevácky zbor pod vedením Františky Ďuristovej

PRÍTOMNÍ

EĎ BEŽNÝ SLOVÁK v päťde-
siatych rokoch udával susedov
pre rádio naladené na západ-

nú stanicu, keď priemerný žandár
zatýkal „nepriateľa ľudu“, keď ľuďom
brali polia, dobytok, fabriky, dokonca
i keď sa posielalo na Sibír či vešalo,
každý druhý z tých dolu mal pocit, že
to v mene „spravodlivejšej beztried-
nej“ spoločnosti robiť treba. Tak sa
mu to totiž prezentovalo zhora, kde
to nazývali pokrokom, ľudovou de-
mokraciou a slobodou vlasti. „Mo-
derným“ ľudským ideálom tak padali
za obeť večné, Bohom dané hodnoty.
Desatorové „nezabiješ, nezosmilníš,
nepokradneš, neprehovoríš krivého
svedectva...“ bolo vraj prežité, zasta-
rané. „Moderné“ komunistické ideály
sa dožili sotva štyridsiatky, aby pad-
li ako domček z kariet, pod ktorým
zostali tisícky hrobov. A na to, čo sa
mnohým pred nami zadalo moderné
a správne, máme my dnes paragrafy
v Trestnom zákonníku. Naopak, to
údajne „zastarané a prežité“ sa uká-
zalo ako správne a aktuálne.

OD DIKTOD DIKTOD DIKTOD DIKTOD DIKTAAAAATÚRTÚRTÚRTÚRTÚRY K LIBERALIZMUY K LIBERALIZMUY K LIBERALIZMUY K LIBERALIZMUY K LIBERALIZMU
Dnes opäť bežného Slováka stret-

nete rozčúleného nad snahou chrá-
niť život pred narodením, pobúre-
ného zmluvou so Svätou stolicou
a nadávajúceho na návštevu hlavy
Katolíckej cirkvi. Každý druhý z tých
dolu má pocit, že v mene slobody má
na to právo, lebo mu niekto vnucuje
cirkevný štát a chystá naňho návrat
stredoveku. Tak sa mu to totiž pre-
zentuje „zhora“, kde to nazývajú
slobodou, právom voľby a vedeckým
pokrokom. Nevyužívať ich je prežité,
hodnoty sú opäť zastarané. Ale nebu-
dú raz paragrafy aj na to, čo sa nám
dnes zdá moderné a pokrokové?

Ako ďaleko je od diktatúry k libe-
ralizmu? Možno až príliš blízko. Obe
totiž majú svoje korene bez ohľadu
na filozofie a ideológie v ľudskej pý-
che. Len tá nás robí „nadľuďmi“,
„vládnymi triedami“ a ľuďmi, ktorí
majú právo posudzovať kvalitu ži-
vota.

KATARÍNA ONDREJKOVÁ,
asistentka poslanca NR SR za SDKÚ

http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=1179330


