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 SÚČASNEJ DOBE SA stre-
távame s ľuďmi, ktorí pochy-
bujú o tom, že je vôbec sta-

bilné a dobré manželstvo možné.
Bolo by dobré, keby sme si z dneš-

ného evanjelia o manželstve vzali
jednu dôležitú pravdu: dobré man-
želstvo, trvalá a verná jednota muža
a ženy bola, je
a bude možná.
Pretože človek je
stavaný pre part-
nerstvo, a to bio-
logicky i psychic-
ky. Pretože Boh
s tým ráta a chce,
aby dvaja ľudia
boli v manželstve
jedno. A napokon
preto, že Ježiš
pre naše spase-
nie to potvrdil.
Kresťanské man-
želstvo nespočí-
va iba v tom, že bolo uzavreté v kos-
tole, ani v tom, že sa manželia
nemôžu pred Bohom rozviesť, ale
predovšetkým v tom, že žijú z vykú-
penia.

Pán Ježiš existenciu človeka, da-
nú Otcom, neprišiel zničiť či zrušiť,
ale potvrdiť, naplniť, pozdvihnúť.

Je možné, že viac zlých javov, kto-
ré dnes v manželstve vidíme, uvidí-
me ešte nejaký čas. Ale ide o to, aby
sme tieto zlé javy nezačali považovať
za bežnú normu. Aby sme sa s nimi
nezmierili a nepodľahli im. Kresťan
by nemal byť človekom, ktorý žije
skôr v snoch ako v skutočnosti.

A tiež by nemal
byť človekom,
ktorý v mene ide-
álu, ktorý pozná,
zatracuje svet,
ktorý ideál nereš-
pektuje. Kresťan
má ideál – tomto
prípade ideál man-
želstva, ako ho
pozná zo Svätého
písma – opatrovať
ako poklad. A to
ako vo svojom ve-
domí, tak v praxi
svojho života. Vy-

plýva to z poriadku sveta.
Z prvej kapitoly Genezis vieme, že

všetko, čo Boh urobil, bolo dobré. A
tak i vo svete, ktorý je zaťažený hrie-
chom, sa táto Božia myšlienka má
uskutočniť. Uskutočniť sa môže, pre-
tože v Ježišovi Kristovi začal nový
život nového sveta.  – jg –

AKO POKLAD

MANZ¡ELSTVO

KBD má svoj vlastný štatút. Štruk-
túru KBD tvorí riaditeľ a tajomník. Ďalej
ju vytvára Rada KBD, ktorú tvoria dvaja
zástupcovia (jeden kňaz a jeden laik) za
každú diecézu, ktorých menuje ich bis-
kup. Títo spolupracovníci sa stretávajú
2-krát ročne na zasadnutiach Rady KBD
vo Svite a koordinujú jednotlivé aktivity
a projekty biblickej pastorácie. Napos-
ledy sa takéto zasadnutie uskutočnilo
26. 5. 2000 a ďalšie (v poradí už štvrté)
sa plánuje na 14. 10. 2000.

KBD na Slovensku plní svoje úlohy
biblickej pastorácie cez jednotlivé pro-
jekty. Sú to najmä:
– Biblické krúžky a biblické prednášky

vo farnostiach. V súčasnosti je na
Slovensku založených okolo 35 bib-
lických krúžkov pre farníkov, predo-
všetkým v spišskej diecéze, ktoré sa
pravidelne stretávajú vo svojich far-
nostiach pod vedením svojich ani-
mátorov. Každý mesiac KBD pripra-
vuje pre ne materiály. V nich po-
núka rozbor a aktualizáciu najzná-
mejších textov zo Svätého písma.
Roku 1999 sa zaoberali Evanjeliom
podľa Matúša, v tomto roku Evanje-
liom podľa Marka, pre budúci rok
pripravujú texty o Žalmoch a o Evan-
jeliu podľa Jána.

– Detské a mládežnícke letné tábory
s biblickým zameraním.

– Príprava komentárov k jednotlivým
knihám Svätého písma.

– Premietanie diapozitívov vo farnos-
tiach o Svätej zemi.

– Poskytovanie pastoračných služieb
prostredníctvom internetu.

– Rôzne biblické publikácie.
V pláne sú aj ďalšie projekty: vydá-

vanie biblického časopisu na Sloven-
sku, biblické výstavy o Svätej zemi, eku-
menická spolupráca s biblickými
organizáciami iných cirkví, organizácia
biblických ciest a pútí do Svätej zeme
a iné.
(Spracované podľa www.kbd.sk) – pu –

V dňoch 1. a 2. septembra 2000 sa vo
Svite konal kurz pre lektorov a žalmistov.
Organizovalo ho Katolícke biblické dielo
(KBD) na Slovensku. Mnohým je táto
organizácia neznáma napriek tomu, že jej
činnosť je záslužná a veľmi potrebná. Preto
sme sa rozhodli priniesť vám o nej
základné informácie.

BD je súčasťou medzinárodnej
organizácie – Katolíckej biblickej
federácie (KBF). KBF vznikla

16. 4. 1969, aby posilňovala a podporo-
vala biblickú pastoračnú činnosť v spo-
lupráci s biskupmi po celom svete.
Napomáha sprístupňovať Božie slovo
každému: prekladmi a distribúciou Svä-
tého písma, pastoráciou, ktorá má
pevné základy v Písme a všetkými mož-
nými prostriedkami. Základom vzniku
KBF bol II. vatikánsky koncil, konšti-
túcia o Božom zjavení «Dei Verbum» a jej
VI. kapitola „Sväté písmo v živote
Cirkvi“.

KBF je územne rozdelená na štyri
regióny: Afrika, Amerika, Ázia a Oceá-
nia, Európa a Stredný Východ. Každý
z týchto regiónov má svoje subregióny.
KBD na Slovensku je súčasťou európ-
skeho regiónu KBF a patrí do stredo-
európskeho subregiónu, ktorý sídli
v Klosterneuburgu pri Viedni.

KBD na Slovensku bolo zriadené na
základe rozhodnutia Konferencie bisku-
pov Slovenska dňa 22. 3. 1993. Zriadil
ho spišský diecézny biskup Mons. Prof.
ThDr. František Tondra a za jeho sídlo
určil časť budovy farského úradu vo
Svite. Slávnostne bolo otvorené dňa
20. 6. 1993. Jeho prvým riaditeľom bol
Mons. Ján Maga, ktorý ho viedol až do
svojej smrti 2. 1. 1996. V súčasnosti ho
vedie ThDr. Anton Tyrol, spolu s tajom-
níkom KBD Mgr. Stanislavom Vaľkom.

KATOLÍCKE
BIBLICKÉ DIELO
NA SLOVENSKU



1. Od pondelka, 9. 10., pokračuje prí-
prava na prvé sv. prijímanie a na
sviatosť birmovania.

2. Príprava na prvé sv. prijímanie:
Po: ZŠ Gorkého + Sever
Ut: ZŠ M. R. Štefánika
St: ZŠ Komenského I. + II.
začiatok o 16.30 hod. v orlovni.

3. Príprava na sviatosť birmovania:
Po: Cirkevné gymnázium, Obchod-

ná akadémia, Pedagogická škola
Ut: SOU (všetky odbory), Dievčen-

ská škola, SPŠ potravinárska
St: štátne gymnázium
začiatok po večernej sv. omši.
So: o 9.00 hod. študujúci mimo

Trebišova a zamestnaní aj
nezamestnaní.

4. V prvopiatkových týždňoch prípravy
nebudú.

5. Stretnutie kresťanských dô-
chodcov bude 11. 10. 2000 (stre-
da) o 16.00 hod. v MsKS v Tre-
bišove. Pozývame aj nečlenov.

6. V mesiaci október sa pol hodinu
pred každou sv. omšou modlíme
modlitbu sv. ruženca.

OZNAMY

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 15. 10. 2000

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. K. Bálintová M. Ruttkayová K. Kassayová M. Švagrovská M. Veľková

2. J. Galgan J. Hudáček D. Kassay J. Kucharčík J. Oravec

p. M. Ščerbej deti M. Bajusová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
9. 10.

Sv. Dionýza, bs. mč. a spol. 6.45

r. Pán má svoju zmluvu stále na mysli.
11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Ut
10. 10. r. Veď ma, Pane, cestou k večnosti.

6.45
11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

St
11. 10.

r. Iďte do celého sveta a ohlasujte
evanjelium.

6.45
11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Št
12. 10.

r. Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,
lebo navštívil svoj ľud.

6.45
11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
13. 10.

r. Pán je milosrdný a milostivý, svoju
zmluvu má stále na mysli.

6.45
11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
14. 10.

Sv. Kalixta I., pp. mč. 6.45 9.00 príprava birmovanci

r. Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 18.00

Ne
15. 10. 28. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

Vo Vojčiciach v nedeľu, 15. 10., o 14.00 hod. budú vešpery.

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

Ne o 16.30
Ústav Ut, Št, So o 11.00
Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30
V prvopiatkovom týždni popoludňajšia

služba v kancelárii nie je!
Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

KALIXT SA NARODIL
v druhej polovici 2. sto-
ročia v Ríme (dnes štvrť
Trastevere). Dramatická
bola jeho mladosť. Bol

otrokom. Zásady kresťanskej viery
vštepili mu do srdca rodičia. Ako
otrok zvlášť vynikal svedomitosťou
v práci a v povinnostiach. Pán si ho
obľúbil a zveril mu vedenie svojej
banky. Gazdoval zle. Ľahkomyseľ-
nými pôžičkami stratil veľa peňazí.
Preto sa dal na útek, ale chytili ho.

Pán mu za trest pridelil ťažkú
prácu. Kresťania mu chceli pomôcť.
Vyžiadali mu krátke prepustenie,
aby mohol vymáhať peniaze od dlžní-
kov. Najviac mu dlhovali Židia, kto-
rých vyhľadal v sobotu v synagóge. Tí
ho obžalovali pred úradmi, a tak sa
Kalixt dostal na nútené práce do
baní v Sardínii. Pričinením pápeža
Viktora sa dostal na slobodu. Po pá-
pežovi Viktorovi sa roku 198 stal pá-
pežom Zefyrín. Ten povolal Kalixta
do Ríma za svojho spolupracovníka,
vysvätil ho za diakona a zveril mu
spravovanie podzemného cintorína
pri Via Appia, ktorý sa podnes volá
Katakomby sv. Kalixta. Roku 218
Cirkev si zvolila Kalixta za pápeža.

Veľmi múdro a rozvážne riešil
problémy vtedajšej Cirkvi. Bojoval
proti bludným učeniam adopciánov
a modaliston.

Pápež Kalixt zomrel ako mučeník
14. 10. 222. V Zátiberí ho prepadli
a zabili protikresťanskí výtržníci.
Rímski veriaci ho pochovali v Ka-
lepodiovom cintoríne pri Via Aurelia.
V 8. storočí preniesli Kalixtove
telesné pozostatky do baziliky S.
Maria in Trastevere.

Je jedným z najvýznamnejších pá-
pežov prvých storočí.         – rm –

14. OKTÓBRA SV. KALIXT I.,
PÁPEŽ A MUČENÍK (? – 222)

8. OKTÓBER VO SVÄTOM ROKU 2000
je dňom zasvätenia ľudstva

Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie v Lurdoch. Pripojme sa

k tomuto zasväteniu.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


