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Jubilejný rokVšetko, čo chcete,
aby ľudia robili
vám, robte aj vy
im. Vchádzajte
tesnou bránou!
Veď priestranná
brána a široká
cesta vedie do záhuby a mnoho je
tých, čo ju nachádzajú.

(Mt 7, 12-14)

PO TIETO DNI sme „vrcho-
vato“ obdarúvaní želaniami
od našich blízkych, ktorí

nám z celého srdca prajú len to naj-
lepšie, veľa milostí od Boha, zdravia,
šťastia a pokoja. Dobre nám padnú
milé a úprimné slová, zahrievajú až
kdesi pri duši a my by sme z ich
energie mali čerpať po celý rok. Je
veľkým darom od Boha šíriť pokoj,
rozdávať lásku, pomôcť tomu, kto to
potrebuje, dať inému dobrú radu,
vzdať sa niečoho, čo je nám milé
a príjemné. Nie všetci sme vyzbro-
jení týmito kresťanskými vlastnos-
ťami.

Veľa vecí robíme zo zvyku a často
aj mechanicky, akoby sme nefungo-
vali na „Božiu energiu“.

Dvaja rozvadení a pohnevaní
susedia sa stretli na Nový rok skoro
ráno na ulici. Keďže široko–ďaleko
nebolo nikoho, akoby na chvíľu za-
budli, že sa hnevajú, vykročili oproti
sebe a jeden k druhému vystreli pra-

vicu. Už–už si navzájom chceli vyslo-
viť novoročný vinš, keď si tu zrazu
uvedomili, že im v tom bráni ich ne-
vyriešený spor, ktorý zdedili ešte po
svojich rodičoch.

Ako iskra preskočilo mysľou tomu
prvému: „Budem ti v duchu priať to
najhoršie, no nedám to na sebe vi-
dieť.“ To isté si pomyslel aj druhý.
„Nech sa ti vodí tak zle, ako mne
v starom roku.“ Chladne si podali
ruky a navzájom vyslovili novoročný
vinš, obaja rovnaký. „Nech sa vám
splní všetko to, čo ste chceli zaželať
vy mne, milý sused!“

„Aj vám podobne,“ opakovali jeden
druhému. Škoda, že si nevideli do
duše.

Toľko príbeh. Zdá sa vymyslený,
neskutočný pre nás, ktorí sme to ne-
zažili. Mnohí sme do svojich vinšov
a prianí vkladali vrúcnosť a úprim-
nosť. Venovali sme ich svojim blíz-
kym z čistého srdca. Za naším via-
nočným stolom sedeli tri–štyri gene-
rácie. Rovnako sme vítali aj Nový
rok. Bolo nás desať, trinásť… Mali
sme pripravený tanier pre náhod-
ného hosťa, ktorý nechcel byť po
tieto sviatky sám. Otvorili sme dvere
svojim drahým starým rodičom, lebo
sme si želali, aby Štedrý večer
a Nový rok prežili spolu s nami. Na
každého sme mysleli. Ktože si pone-
chal v takýto čas trpkosť vo svojom
srdci?

Do nového roku vstupujeme s no-
vými predsavzatiami. Niektorí už od
jeho začiatku tou úzkou bránou, sú
silnejší, možno ľahšie nesú kríž
svojho života, hoci ich bremeno je
oveľa ťažšie ako naše. Skúsme ich
nasledovať s pomocou Krista. Krá-
čajme po ich stopách lásky a pokoja.

– km –
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KAŽDÝ ČLOVEK zo svojej
prirodzenosti hľadá nejakú
hodnotu, hľadá niekoho,

pred kým by sa s úctou mohol skloniť.
Zaiste, každý nájde vo svete i v ľuďoch
veľa dobrého, hodného úcty. Preto sa
skláňa ku kvetom, k ľuďom, skláňa sa
pred detskou nevinnosťou i pred zrelou
mravnou hodnotou, pred obetavosťou
matky, ktorá chráni svoje dieťa. S úctou
sa skláňame nad hrobmi svojich dra-
hých a známych. Mudrci však hľadali
len jedného, kto-
rému sa chceli po-
kloniť. A našli ho.

Všetci sme
stvorení k poklo-
ne. Ide len o to,
komu a čomu sa klaniame. Či hľadáme
jediného – Boha, hodného poklony,
alebo sa budeme skláňať pred modlami.
A dnešný svet má mnoho modiel!

Keď traja králi padli na kolená
a klaňali sa dieťaťu Ježišovi, vyznali
tým vieru v Božie synovstvo novonaro-
deného kráľa. V Starom zákone bola
poklona vyhradená jedine Bohu. A keď
traja mudrci na prahu Nového zákona
padajú na kolená, vyznávajú tým prí-
tomnosť Boha v tomto Dieťati.

Áno, Boh nám vyšiel v ústrety vo
svojom Synovi Ježišovi Kristovi. V ňom,

ako Božom Synovi, prijíma našu poklo-
nu a v ňom ako v človekovi sa mu
dostáva najväčšej poklony. Sv. apoštol
Pavol nám ohlasuje: „…na meno Ježiš sa
skloní každé koleno na nebi, na zemi
i v podsvetí.“ A Cirkev vo sv. omši spieva
– skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš
ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote s Du-
chom Svätým všetku úctu a slávu po
všetky veky vekov.

Múdri ľudia z východu hľadali toho,
ktorý je hoden všetkej poklony – a našli

ho v betlehem-
skom Dieťati. Ale
najprv museli
vyjsť zo svojich
domovov, dlho
putovať, hľadať,

dopytovať sa a nadovšetko museli mať
v sebe pevnú vieru.

Hľadajme vo svojom živote Toho,
ktorý je hoden všetkej poklony. Vyjdime
aj my zo svojich domovov, putujme
v tomto milostivom roku na miesta, kde
môžeme získať odpustky, klaňajme sa
tam Tomu, ktorý je hoden všetkej poklo-
ny. Dopytujme sa, zaujímajme sa o Bo-
žie slovo, aby sa naša viera posilnila,
aby sme aj my mali pevnú vieru.

Bartolomej Salka,
duchovný správca nemocnice
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NOVOROÈNÝ
VINŠ



7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Ščerbej J. Hudáček P. Sovák P. Urban P. Berta

2. R. Kolodiová M. Princíková D. Kassay A. Potocká J.Juhaščíková

p. I. Farkašová deti D. Gajdošová P. Lörinc H. Andrejová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 16. 1. 2000

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
10. 1.

r. Obetu chvály prinesiem tebe,
Pane.

Trebišov
6.45

11.30
16.30

Vojčice 18.00

Ut
11. 1. r. Srdce mi plesá v mojom Bohu.

Trebišov
6.45

11.30
16.30

Vojčice 18.00

St
12. 1.

r. Hľa, prichádzam, Pane, chcem
plniť tvoju vôľu.

Trebišov
6.45

11.30
16.30 biblické stretnutie

Vojčice 18.00

Št
13. 1.

Sv. Hilára, biskupa, učiteľa
Trebišov

6.45

r. Vykúp nás, Pane, veď si
milosrdný.

11.30 + zač. adorácie

18.00 záver adorácie

Vojčice 18.00 ‚stretko‘ mladých

Pi
14. 1.

r. Tvoje milosrdenstvo, Pane,
ospevovať budem naveky.

Trebišov

6.45
11.30

18.00 mládežnícka +
‚stretko‘ mladých

Vojčice 18.00

So
15. 1. r. Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje.

Trebišov
6.45

18.00
Vojčice 6.45

Ne
16. 1. 2. nedeľa v období cez rok

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
15.00 vešpery

18.00

Vojčice
9.00

14.00 sv. ruženec

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE

SVÄTÝ HILÁR Z POITIERS,
UČITEĽ CIRKVI (315 - 367)

NARODIL SA OKOLO roku
315 v Poitiers vo Francúzsku.
Rečník, spisovateľ, učenec.
K tomu hojnosť majetku,
teplý rodinný krb a šťastné

manželstvo. Spokojne si žil, oddáva-
júc sa vede a umeniu, kým do jeho
života nevstúpil Ježiš Kristus. Spo-
čiatku nebol kresťanom. K viere ho
priviedlo čítanie Svätého písma, v kto-
rom objavil zmysel života. Stal sa hor-
livým kresťanom a s celou rodinou
prijal krst. Okolo roku 350 ho zvolili
za biskupa mesta Poitiers.

Doplnil si teologické štúdium, pri-
jal svätenie a stal sa neohrozeným
pastierom nielen vo svojej diecéze,
ale i v celej svätej Cirkvi. Tá je v tej
dobe napadnutá ariánskym*) morom.
Ako pastier vysokého vzdelania ju
chránil slovom i perom. Táto neohro-
zenosť pri obrane kresťanskej náuky
o Najsvätejšej Trojici ho stála vyh-
nanstvo. Cisár Konštans, arián, ho
poslal do vyhnanstva (na Východ) do
Frýgie v Malej Ázii, kde dokončil
svoje veľdielo o Najsvätejšej Trojici –
De Trinitate. Spis sa skladal z dva-
nástich kníh. Napísal aj výklad Evan-
jelia svätého Matúša.

Vyhnanstvo Hilára nezastrašilo. Po
štyroch rokoch sa mohol vrátiť a po-
zdvihnúť západnú Cirkev z arianiz-
mu. Posledné roky strávil Hilár v Poi-
tiers pomerne pokojne. Zomrel kon-
com roku 367. Pokladá sa za prvého
z veľkých západných cirkevných Ot-
cov, ktorí vynikli v obrane viery a za-
nechali dôležité teologické spisy.
Veľa urobil pre porozumenie východ-
nej teológie na Západe. Na Západe
sa postavil proti arianizmu, preto ho
nazývajú i Atanázom Západu.

– rm –Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi  o 16.00

Ústav Ut, Št o 15.30, Ne o 10.30

1. Dňa 12. I. (streda) bude stretnu-
tie členov Klubu kresťanských
dôchodcov v MsKS v Trebišove
o 16.00 hod. Vítame aj záujemcov
o členstvo.

2. 12. I., v stredu, po večernej sv.
omši opäť začnú pravidelné
biblické stretnutia.

3. V dňoch 13. – 17. II. 2000 sa
uskutoční celonárodná púť za ú-
časti biskupov Slovenska do Ríma.
Kto má záujem, nech sa prihlási
v sakristii. Podrobnejšie informá-
cie poskytne p. kurátor Bajus.

4. V sobotu, 15. I., o 15.00 v KaSS
chystáme prednášku na tému
Prirodzená metóda plánovaného
rodičovstva.

MALÁ ŠTATISTIKA ROKU 1999:
Krsty: TV 50 (22 chl./27 d., 1 dosp.).

Vojčice 10 (3 chl./7 d.).
Prvé sv. prijímanie 227.
Birmovka: 70 (41 chl./29 d.).
Sobáše: TV 37 párov, Vojčice 4.
Pohreby: TV 81 (38 m/43 ž). Vojčice

18 (7 m/11 ž). 61 zaopatrených, 38
nezaopatrených.

FINANCIE (V SK):
Príjmy: zvonček 928.044

dary   81.100
nájom z pôdy 150.000
filiálka    8.000

príjmy spolu: 1.167.144
Výdavky:daň z pôdy  41.200

mzdy+odvody 75.361
energie 169.576
réž.náklady 679.445
Odoslané zbierky   86.700
Ostatné   69.362

výdavky spolu:       1.121.644
zisk:   45.500
zostatok z r. 1998 169.105
zostatok na bank. účte 214.605

*) arianizmus (podľa alexandrijského biskupa Aria)
starokresťanský blud neuznávajúci božstvo Kristovo.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


