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Resp.: Pán kraľuje, oslavujme ho.

Kraľuj, panuj nad nami...

ÁN JEŽIŠ je Kráľom neba a
zeme, vládne božskou mo-
cou nad celým svetom. Je-
ho vzkriesenie a nanebo-

vstúpenie nám pripomína, že i my
raz budeme vzkriesení a vzatí do
neba, ak budeme žiť kresťanským
životom a zachránime si dušu pre
večný život. V jeho rukách sú naše
osudy. On je Kráľ, čo
spravuje všetko na
zemi i na nebi.

Božské Srdce, buď
s nami, - kraľuj,
panuj nad nami... -
často počujeme túto
obľúbenú pieseň spie-
vať v našich kosto-
loch: či vrúcnosť v
slovách tejto piesne:
„Nech sa v našej
rodine život viery roz-
vije...“ patrí len na
toto miesto? V koľ-
kých našich rodinách
chýba kraľovanie Kris-
ta Kráľa?

Istí nábožní rodičia
preukazovali zvláštnu
úctu Božskému Srdcu.
Pred jeho obrazom mali v izbe
položených sedem malých svietnikov
so sviečkami. Každý patril jednému
členovi rodiny. Mali päť detí. Ten
deň, keď niektorý z nich bol na
svätom prijímaní, zažali mu večer
jeho sviečku. V tejto rodine to
znamenalo, komu sviečka horela,
patril ten deň Ježišovi. Zapaľoval
ich otec alebo mama. Málokedy
nehoreli všetky. Snažili sa aj o to,
aby ich skutky a život bol sve-

dectvom toho, že svoje srdcia zasvätili
„Kráľovi“, ktorému sa klania zbor
anjelov. Keby v každej našej rodine
zavládla láska, ktorá by vedela všet-
ko odpustiť, nežalovať sa, ustúpiť,
obetovať sa jeden druhému, koľké
„zbory anjelov“ by vtedy prebývali v
našich domácnostiach.

Obraz Božského Srdca máme za-
vesený na stene v ne-
jjednej rodine, a pred-
sa tam kraľuje ktosi
iný, len nie Kristus.

Častejšie hovoríme
o kráľovi futbalu, krá-
ľovnej krásy, drogovom
kráľovi, či kráľovi pod-
svetia. Niektorým novo-
dobým kráľom pripi-
sujeme nadľudské vlas-
tnosti, obdivujeme na
nich to, čo je pomi-
nuteľné, krátkodobé,
plytké, čo zvýrazňuje
nejakú ich výnimoč-
nosť, veľkosť, no často
v negatívnom zmysle
závislosť, či až ich
vnútornú neslobodu.
Kristus Kráľ nás oslo-

bodzuje od všetkých závislostí a
pomáha nám začleniť sa do krá-
ľovstva slobody Božích detí.

Veríme, že Kristus je Kráľom už
teraz, tu medzi nami. Nedajme si ho
vyhostiť z našich sŕdc, rozvíjajme
jeho kráľovstvo v našom duchovnom
živote a svojím vyznávaním viery.
Snažme sa šíriť lásku a spravodli-
vosť vo vzťahu k iným, tak sa stane-
me účastnými na jeho kráľovstve. Veď
Bohu slúžiť znamená kraľovať. – km –

SLAVUJEME KRISTA KRÁĽA,
avšak po stáročiach ľud-
ských dejín obraz kráľa nie
jje najpríjemnejší. Spomeň-

me si na tie všetky intrigy na krá-
ľovských dvoroch, na honosné palá-
ce, hrady a zámky v kon-
traste s najväčšou chudobou
sveta, na tie vojny, ktoré
často boli len nezmyselným
prianím kráľov, na slepú pos-
lušnosť, ktorou ich poddaní
museli poslúchať. Obraz kráľa
teda nie je najsympatickej-
ší. Preto sa môžeme pýtať,
ako sa aj Pilát opýtal Ježi-
ša: „Tak predsa si kráľ?“

Ježiš zareagoval veľmi
jjednoducho: „Moje kráľov-
stvo nie je z tohto sveta.“
Akoby nás provokoval otáz-
kami: Prečo by všetko malo
byť také nepríjemné a
skazené ako tento svet?
Prečo by všetci ľudia by mali byť takí
falošní a ľstiví? Prečo by všetci mali
úmysel škodiť a robiť zle? Prečo by
sme mali všetkých hádzať do
jedného vreca? Prečo by všetci králi
mali byť rovnakí? Moje kráľovstvo
nie je z tohto sveta! Jestvuje

kráľovstvo, jestvuje svet, ktorý nie
je ako tento svet; existujú ľudia,
ktorí nie sú ako všetci ľudia. Ja som
iný kráľ.

Keby sme takto vedeli rozlišovať!
Keď Mojžiš videl na vrchu Horeb ho-

riaci ker, začudoval sa. A
vtedy si tiež mohol
povedať, že to je niečo ako
všetko ostatné. Ale neurobil
tak. On, osemdesiatročný
starec, si vyšliapal na ten
kopec zo zvedavosti, aby sa
presvedčil, že netreba
všetko hádzať do jedného
vreca. A tam zistil, že
jestvuje aj iné kráľovstvo,
ktoré nie je z tohto sveta.
Tam stretol Kráľa.

Keby sme vždy vedeli, že
jje aj iné kráľovstvo. Hlav-
ne vtedy, keď sa na nás
všetko zosype, keď nám
ľudia ubližujú, keď nám

nevychádzajú naše plány, keď sa
tento svet vidí príliš biedny, poddaný
a nezmyselný. Vtedy sa v nás
prebúdza tá Pilátova otázka na
Ježiša: „Tak predsa si kráľ?“ Práve
vtedy je čas s vierou zvolať: „Tak
predsa si kráľ!“      – rr –



OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. A.Chovancová H. Magurová D. Kassay B. Dinisová R. Jurko

2. M. Ščerbej D. Gajdošová P. Lörinc M.Švagrovská M. Andraš

p. R. Kolodiová deti K. Kassayová A. Andrej

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
27. 11.

r. Tvoju tvár, Pane, s úprimným srdcom
hľadáme.

6.45
11.30
17.00

Ut
28 11. r. Pán príde súdiť všetky národy.

6.45
11.30
17.00

St
29. 11.

r. Veľké a obdivuhodné sú tvoje
skutky, Pane Bože všemohúci.

6.45
11.30
17.00

Št
30. 11.

Sv. Ondreja, ap. 6.45

r. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.
15.00 sviatosť pokánia

18.00

Pi
1. 12. r. Hľa, stánok Boží je medzi ľuďmi.

6.45 prvý piatok

11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
2. 12. r. Príď, Pane Ježišu!

6.45 fatimská sobota

18.00

Ne
3. 12. 1.  adventná nedeľa

7.30
9.00

10.30
15.00 Pobožnosť vďakyvzdania

18.00

1. Počas týždňa budeme spovedať
ráno pred každou sv. omšou;
dopoludnia od 10.00; v Ut, Št a
Pi od 15.00 a v St od 14.00 do
16.00.

2. V nedeľu, 3. 12., bude zbierka na
charitu.

SV. VIRGIL, BISKUP
(8. STOR - 784)

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu, 26. 11., bude o 14.00 hod. pobožnosť prvej nedele.
Sviatosť pokánia bude vo Vojčiciach v stredu, 29. 11., o 16.30 hod. Zemplínske
Hradište - štvrtok od 17.00.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 3. 12. 2000

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

So o 16.30
Ústav Ut, Št a Ne 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

Virgil sa narodil začiatkom 8.
storočia v Írsku. Pochádzal zo šľach-
tického rodu. V Škótsku si nado-
budol vysoké vzdelanie v každom
odbore. Vynikal aj v astronómii. Čím
viac študoval, tým viac cítil a uzná-
val, aký veľký je Boh.

Stal sa benediktínom a neskôr
opátom v kláštore Achadh-bo-Cain-
nigh. Virgil zatúžil stať sa misioná-
rom. Roku 743 prešiel do dnešného
Francúzska, kde vládol Pipin Krátky.
Ten väznil bavorského vojvodcu Odi-
la. Na Virgilov príhovor ho kráľ pre-
pustil. Neskôr si Odilo pozval do
Bavorska, kde on po dvoch rokoch
odchádza a stáva sa opátom v kláš-
tore v Salzburgu.

Virgil už vtedy učil, že naša Zem
je guľatá a ľudia žijú aj na druhej
pologuli ako naši protinožci. Viacerí
sa postavili proti učenému Virgilovi
a mali dojem, že naráža proti viere.
Dvadsaťdva rokov sa vzpieral proti
biskupskej hodnosti, len aby nebol
príčinou nejakej roztržky. Tento vzác-
ny postoj apoštola - pokora, láska,
jednota - získali mu úctu. Až roku
767 sa dal vysvätiť za biskupa.

Zorganizoval náboženský život v
diecéze a preslávil sa výstavbou
veľkolepého chrámu ku cti svätého
Ruperta. Bol horlivým pastierom,
zakladal kláštory, posielal misio-
nárov aj do Korutánska, Štajerska a
do Panónie. Otvorením baní na že-
leznú rudu chcel zaistiť prácu chu-
dobným. Zakladal školy, šíril kultú-
ru. Na rozdiel od nemeckých viero-
zvescov Virgil hlásal slovo Božie v
reči ľudu. Tak získal omnoho viac
pre Božie kráľovstvo. Žil s ľudom,
pracoval pre ľud, aby všetkých získal
Kristovi. Zomrel 27. novembra 784 v
Salzburgu.

– rm –
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V nedeľu, 5. 11., sviatosť
krstu prijal Róbert Jurko. Ví-
tame ho v našom spoločen-

stve. Nech je rodičom na radosť
a svetu na osoh.

MYŠLIENKA

„Človek môže vtedy spokojne
zomierať, keď na jeho tvári, na jeho
rukách a v jeho srdci vidieť rany a
bolesti, ktoré mu spôsobila obetavá
láska pre druhých. Vtedy je celý
podobný Ježišovi Kristovi - Kráľovi
lásky. Vtedy má právo vstúpiť aj do
jjeho večného kráľovstva.“        (J.V.)

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


