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„Ja som svetlo sveta.
Kto mňa nasleduje,

nebude chodiť vo tmách,
ale bude mať svetlo

života.“  (Jn 8, 12)

všetkým smrťou Ježiša Krista, Bo-
žieho Syna, na kríži.

Teologicky sa slovo „kríž“ používa
ako súhrnné vyjadrenie evanjelia
o spasení, že Ježiš Kristus zomrel za
naše hriechy. Kríž predstavuje ra-
dostnú správu o našom vykúpení.
Kríž slúži tiež ako symbol nášho
spojenia s Kristom, ktorého príklad
máme nasledovať práve preto, čo uro-
bil pre nás.

V homílii na Bielu sobotu o „Svetle
kríža“, ktorá je niekedy nesprávne
pripisovaná gréckemu cirkevnému
spisovateľovi a biskupovi zo 4. stor.
Epifanovi (tzv. Pseudoepifanes), sa
hovorí: „Kristus, božské Slnko, zapa-
dol a Židia sú potme. Dnes je spása
pre tých, ktorí sú na zemi, i pre tých,
ktorí odišli zo sveta a sú pod zemou.
Dnes je spása pre celý svet, pre svet
viditeľný i pre svet neviditeľný…
Zostúpme s Kristom a nazerajme
v jeho blízkosti na skryté tajomstvo,
ktoré sa uskutočňuje… Počúvaj
hlboký zmysel Kristovho umučenia.
Počúvaj a spievaj oslavný hymnus.
Počúvaj a oslavuj Božie divy. Pozri,
ako zanikajú predobrazy a miznú
tiene; ako Zákon ustupuje, aby roz-
kvitla Milosť; ako Slnko napĺňa celú
zem; ako zanikla stará zmluva a je
založená nová; ako staré veci pomi-
nuli a nové nastúpili.“

Aké svetlo pre nás žiari z kríža? Je
to vykupiteľský čin Ježiša Krista,
ktorý na kríži trpel za naše hriechy,
aby nás vykúpil a aby sme mohli
dôjsť k spáse. Je to skutočné, oprav-
divé svetlo, ktoré zažiarilo z kríža
a ktoré môže preniknúť do každého
z nás, ak mu to my sami umožníme.
Nebráňme sa tomuto svetlu, ktoré je
najväčšou nádejou pre ľudstvo.

– bl –

ÁZOV NÁŠHO ČASOPISU možno
mnohým znie rozporuplne, ale
skrýva v sebe hlbokú logiku

kresťanstva a posolstva, ktoré nám
cez kríž priniesol Ježiš Kristus.

Kríž (gr. σταυροζ – stauros, lat. crux)
znamenal pôvodne nástroj k muče-
niu a popravám, neskôr sa stal pre
kresťanov symbolom viery. V tomto
zmysle sa používa aj v Novom záko-
ne. Starý zákon ukrižovanie živých
zločincov nepoznal, lebo popravy sa
vykonávali ukameňovaním. Mŕtve telá
sa však niekedy vešali na kôl pre vý-
strahu (Dt 21, 22n). Ukrižovanie vy-
konávali najmä Feničania a Kartágin-
čania, ale i Gréci a Macedónci, zvlášť
za Alexandra Veľkého, ktorý po dobytí
Týru dal 2000 obyvateľov ukrižovať.
Rimania používali ukrižovanie ako
formu trestu až koncom republiky,
pričom na tento trest odsudzovali
len otrokov, cudzincov a najhoršie
typy zločincov. Ukrižovanie sa pova-
žovalo za jeden z najbolestivejších
spôsobov smrti.

Záujem evanjelistov o kríž nie je
ani archeologický, ani historický, ale
christologický. Zameriavajú sa na
večný, kozmický, soteriologický výz-
nam toho, čo sa odohralo kvôli nám

RAHÍ BRATIA A SESTRY!
Srdečne vás všetkých pozdra-
vujem v mesiaci máj, o ktorom

bežne počúvame, že je to lásky čas.
V liturgickom slávení tento mesiac
naďalej patrí veľkonočnému tajom-
stvu a taktiež aj oslave Matky Božej
Márie. Skúsme teda troši-
linku venovať pozornosť
nášmu duchovnému det-
stvu.

Myslím, že je to šťastný
obraz nášho prežívania
vzťahu k Bohu. Veď len si
predstavte, ako sa počatý
život „hýbe“ v tele matky.
Potom si sprítomníme čas,
keď sme ako batoľatá ne-
poznali iný svet okrem ná-
ručia svojej mamy. Bol to
svet nezameniteľný. Stači-
lo, aby nás, možno iba na chvíľu,
zobral do rúk nejaký „ujo s bradou…“
a už sme rukami, nohami a, samo-
zrejme, aj s decibelmi kriku protes-
tovali , takže aj susedia vedľa nás,
či pod nami museli postrehnúť, že
nám zobrali náš svet…

A potom sme sa začali akosi
strácať. Mama musela ísť do roboty
a o nás sa zrazu začala starať nejaká

pani v škôlke, ktorá si chodila každú
hodinu pofajčiť. Namiesto ranného
pomaznania sa prišiel ranný zhon.
Namiesto materského mlieka sunar,
a neskôr aj nejaké to „poldeco“… Za-
čali sme sa strácať, tvrdnúť a neskôr
už aj pohŕdať, lebo mama zostarla…

Napokon sme ostali siro-
ty. Aj v duchovnom živote
platí, že čím sme ďalej od
zdroja lásky – od mamy,
tým sme tvrdší. Kto v dneš-
nom svete ešte prijme Má-
riu ako pannu a matku bez
aspoň skrytého pochybo-
vania a prípadného úškľab-
ku…? Žije ešte v dnešnom
svete niekto čisto a ak
áno tak na základe akého
motívu? Čo je tým motí-
vom povedať nie, ak áno je

samozrejmosťou…?
Mám pred očami malého chlapca,

ktorý sa vyznával, že jeho najväčším
hriechom je to, že opustil svoju ma-
mu… Súd ich rozviedol a on „musel“
s otcom… Ježiš nám nepovedal, že
máme deťmi ostať, ale že sa nimi
máme stať, stávať! Áno, duchovné
detstvo – to je viera, to je mama.

Peter Novysedlák, kaplán
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ÈÍTANIA NA 4. VE¼KONOÈNÚ NEDE¼U 14. 5. 2000

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

a Ne o 16.30
Ústav Ut, Št, So o 15.30
Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30

Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 10.30

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
13. MÁJA – SV. MÁRIA
DOMINIKA MAZZARELLOVÁ,
REHOĽNÍČKA (1837-1881)

V. MÁRIA DOMINIKA Mazzarel-
lová sa nám prihovára: „Oplatilo
sa mi poznať, poslúchať svätca,

ktorým bol svätý Ján Bosco.“ Narodila
sa 9. 5. 1837 v Mornese v severozápad-
nom Taliansku. Pochádzala z chudob-
nej roľníckej rodiny a bola najstaršia
zo 7 detí. Mala energickú a húževnatú
povahu, s ktorou sa spájala úprimná
nábožnosť. Na podnet miestneho fa-
rára založila ako 17-ročná „Združenie
dcér Nepoškvrnenej Panny Márie“.
Združenie umožňovalo dievčatám viesť
vo svete akýsi druh rehoľného života.

Mária, ako krajčírka na dedine, za-
riadila si malú krajčírsku dielňu.
Denne pristupovala k svätému prijí-
maniu a prosila eucharistického Krá-
ľa Ježiša a jeho Matku, aby jej pomá-
hali šíriť Božie kráľovstvo. Združo-
vala dievčatá a popri šití spoločne sa
vzdelávali vo viere.

Veľmi chcela poznať svätého kňaza
Jána Bosca, svoje túžby a problémy
okolo eucharistického Krista vyriešiť
so svätcom. Sám Pán si to prial.
Malá krajčírska dielňa dostala vodcu
a nebadane, ale pevne sa zmenila na
kolísku „Dcér Panny Márie Pomocni-
ce“. Táto saleziánska rehoľná spoloč-
nosť vznikla v januári 1872 a založilo
ju pod vedením Dona Bosca 26 mla-
dých žien a dievčat, ktoré si zvolili za
prvú predstavenú Máriu Dominiku.

Don Bosco sa o nej vyjadril, že ov-
láda tajomstvo, ako si získať lásku
a poslušnosť mladých: všetkých mi-
luje a je im blízko vo dne i v noci
s materinskou bdelosťou a s trpezli-
vosťou, neúnavnou dobrotivosťou.

Mária Dominika zomrela 14. 5.
1881, v r. 1951 bola vyhlásená za
svätú. Dcéry Panny Márie Pomocnice
patria k veľkým rehoľným spoločnos-
tiam Cirkvi.      – rm –

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. R. Kolodiová J. Hudáček N. Tomková M. Švagrovská V. Rokyta

2. M. Čierna H. Magurová A. Potocká B. Dinisová J. Oravec

p. J. Galgan deti P. Sovák J. Kucharčík J. Rokyta

1. Pozývame mládež z farnosti na
výlet do Slovenského raja, ktorý
sa uskutoční v pondelok, 8. 5.
Odchod autobusu je ráno o 7.30
od kostola. Hláste sa u kaplána
Marka. Cena: 150,- Sk.

2. Prosíme rodičov a deti, ktoré sa
pripravujú na 1. sv. prijímanie a pat-
ria do pondelkovej skupiny (ZŠ Gor-
kého a Komenského I.), aby prišli
na stretnutie v stredu, 10. 5., po
večernej sv. omši.

3. Vo Vojčiciach bude stretnutie
detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv.
prijímanie, vo štvrtok, 11. 5.,
o 18.00 hod.

4. Biblické stretnutie bude v stredu
v obvyklom čase.

5. Stretnutie kresťanských dôchod-
cov bude 11. 5. (štvrtok) o 10.00
hod. v orlovni.

6. Všimnite si zmenu sv. omší nasle-
dujúcu nedeľu: 7.00, 9.00 a 11.00.
Pri sv. omši o 9.00 hod. bude
1. sv. prijímanie (III. skupina).
Miesto pred lavicami je vyhradené
rodičom detí.

7. Spovedanie pred 1. sv. prijímaním:
rodičia, súrodenci, st. rodičia a os-
tatní veriaci – Po–Pi pred každou
sv. omšou; prvoprijímajúce deti
– sobota od 9.00 hod (III. skupina).

8. V sobotu, 13. 5., je 83. výročie zja-
venia Bl. Panny Márie vo Fatime.

9. Budúcu nedeľu, 14. 5., je zbierka
na seminár.

Vo Vojčiciach vo štvrtok po sv. omši bude mládežnícke stretnutie
a v nedeľu, 14. 5., o 14.00 hod. bude májová pobožnosť.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
8. 5.

r. Blažení tí, čo kráčajú podľa
zákona Pánovho.

6.45
11.30
16.30

Ut
9. 5.

r. Do tvojich rúk, Pane, porúčam
svojho ducha.

6.45
11.30
16.30 + príprava detí

St
10. 5. r. Jasaj Bohu, celá zem.

6.45
11.30

16.30 + príprava detí,
+bibl.stretn.

Št
11. 5. r. Jasaj Bohu, celá zem.

6.45
11.30 + začiatok adorácie

18.00 + záver adorácie

Pi
12. 5.

Sv. Nerea a Achila, mučeníkov,
sv. Pankráca, mučeníka

6.45
11.30

r. Choďte do celého sveta a hlásajte
evanjelium. 18.00 +,stretko‘ mladých

So
13. 5.

r. Čím sa odvďačím Pánovi,
za všetko, čo mi dal?

6.45
9.00 sviat. pokánia detí III. skup.

18.00

Ne
14. 5.

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Nedeľa Dobrého Pastiera

7.00
9.00 1.sv.prijímanie detí III.skp.

11.00
15.00 pobožnosť

18.00


