
Nedeľa, 28. mája 2000
6. veľkonočná nedeľa

Číslo 22 III. ročník

Resp.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Jubilejný rok

Vydáva Rímskokatolícky farský úrad Navštívenia blahoslavenej Panny Márie v Trebišove;
M. R. Štefánika 253; tel.: (0948) 672 27 73;  fax: (0948) 672 69 52; e-mail:svetlo.kriza@post.sk.

Redakčná rada: Július Galgan, Ľubomír Bajus, Marek Forgáč, Viera Halászová, Kristína Kmeťová,
Mária Ruttkayová, Peter Lörinc, Pavol Urban. Uzávierka čísla 25. 05. 2000. U

Nikdy a nijako
nezáleží na tom,
čo môžeme ešte
od života oča-
kávať, ale záleží
jedine na tom,
čo život očakáva
od nás.
(Viktor E. Frankl)

aké ponúka súčasný život.
Neraz mu zostaneme niečo dlžní len

preto, že veľa vecí odkladáme na zajtra,
o týždeň, či o rok. Čo všetko chceme
stihnúť na poslednú chvíľu, niekedy aj
výchovu vlastných detí. Obyčajne to
zvykne byť tak, že otec posiela svoje
dieťa za mamou, lebo nemá naň čas,
a ona, pohrúžená možno do väčších
starostí, mu ho vracia späť ako bume-
rang. Teraz by tu mala byť po ruke
Cnosť, lebo toto je pre ňu tá pravá
chvíľa, aby malé človieča, ktoré možno
chcelo povedať svojim rodičom, ako ich
veľmi ľúbi a potrebuje, našlo v živote ten
správny smer.

Istý študent vo svojej maturitnej pí-
somke uvažuje o svojom doterajšom aj
budúcom živote takto: „Mám veľmi rád
svojich rodičov. Dali by mi všetko, čo
mi vidia na očiach. Obidvaja majú
vysokoškolské vzdelanie. Vidíme sa
veľmi málo, lebo obidvaja pracujú dlho
do noci. Otec mimo svojej riadnej pro-
fesie opravuje autá, mama, lekárnička,
je ešte aj krajčírkou. Veľa jej to nevyná-
ša, skôr jej to uberá zo zdravia.“

„Neviem si predstaviť,“ pokračuje
mladý muž vo svojej úvahe, „čo by moji
rodičia urobili, keby mi Pán Boh nena-
delil tie schopnosti, ktoré mám, lebo
aspoň takto sa im odvďačujem za ich
námahu. Až teraz som pochopil, prečo
nemám súrodencov. Nechceli, aby som
sa s niekým musel deliť, trochu sa u-
skromniť. Možno by som nemal počítač,
horský bicykel, lepšie oblečenie a čo ja
viem, čo ešte. Ale mal by som možno
mladšieho brata, či staršiu sestru. Ur-
čite by to stálo za to. Mať menej je nie-
kedy viac. Týmto by som sa chcel riadiť
vo svojom budúcom živote. Nestaviam si
vzdušné zámky, možno aj ja sa pomýlim,
nevyhnem sa problému, ale viem, že až
raz budem mať svoju rodinu, nebude
v nej vyrastať osamelý pútnik, ktorý si
bude chcieť svoj život zariadiť celkom
ináč ako jeho rodičia.“         – km –

 JEDNEJ GRÉCKEJ BÁJI
raz Herakles strážil svoje
stádo a spomínal na domov,
na chlapčenské roky a pre-
mýšľal o svojej budúcnosti.

Odrazu sa pred ním zjavili dve krásne
ženy. Tá, ktorú si všimol skôr, bola
oblečená v jednoduchom rúchu a z tváre
jej vyžarovala ušľachtilosť a skromnosť.
Volala sa Cnosť.

Druhá bola jej pravým opakom. Aj
meno ju vystihovalo, predstavila sa ako
Rozkoš. Obidve ponúkli Heraklovi svoju
cestu životom. Jedna radovánky a po-
hodlie, druhá námahu a rozličné úska-
lia. Sľúbila mu pritom pomoc a obľúbe-
nosť medzi priateľmi. Keď si ju vyberie,
ani po smrti neupadne do zabudnutia
a navždy zostane v pamäti potomstva
ako hrdina.

Túto starobylú báj mnohí poznáme
a vieme, ako sa zachoval hrdina. Čo by
si tak chcel čitateľ bez rozdielu veku
zaželať v mene Herakla, keby sa ocitol
na jeho mieste?

Nemáme pred sebou dlhý život, aby
sme si ho znepríjemňovali, alebo až
priveľmi zjednodušovali ponukami, aké
predniesla vybájená Cnosť či Rozkoš.
V skutočnosti si veľakrát volíme kom-
promisy, väčšinou sa rozhodujeme tak
na polovicu zo všetkého. Nechceme
veľmi „vytŕčať“ z radu, ani byť priveľmi
zaradení v dave cností alebo rozkoší,

CNOST¡ A ROZKOŠ
Ilustrácia: Václav Fiala

REDSTAVTE SI TERAZ
človeka, ktorého z duše
nenávidíte, s ktorým ne-
viete nájsť spoločnú reč,
ktorého prítomnosť ne-

viete zniesť. Skúste si predstaviť člo-
veka, ktorý vám veľmi ublížil, ktorý
vám strpčuje život, ktorý sa k vám
neozve. Predstavte si človeka, ktorý
vám je mimoriadne nesympatický;
predstavte si politika, ktorý vám „pije
krv“ alebo špekulanta, ktorý vás
podviedol. Predstavte si niekoho,
koho už máte tak akurát dosť…

Skúste sa teraz modliť za týchto
ľudí… Naozaj, až teraz vidieť, aké je
to ťažké. Až v týchto konkrétnos-
tiach si uvedomíme, čo to znamená

byť povolaný milovať. Lenže Kristovo
slovo sa nezmenilo – „Toto vám pri-
kazujem: Aby ste sa navzájom milo-
vali.“

Áno, je to ťažké. Avšak až tu za-
čína pravá láska. Láska, v ktorej je
kus bláznovstva. Láska, ktorá kráča
ruka v ruke s bolesťou. Ako sa tomu
naučiť? Zdá sa, že milovať sa na-
učíme len tak, že milujeme.

Marek Forgáč, kaplán

Je ľahké milovať tých, ktorí milujú nás – ľudí
dobrých, pekných, sympatických.

Je to jednoduché chcieť mať rád, keď vieme, že sa
nám to vráti. Vtedy sa ľahko počúvajú slová
evanjelia – „Toto vám prikazujem: Aby ste sa

navzájom milovali.“



OZNAMY

ÈÍTANIA NA 7. VE¼KONOÈNÚ NEDE¼U 4. 6. 2000

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 19.00 10.30

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Ščerbej H. Magurová P. Sovák K. Kassayová A. Andrej

2. Ľ. Bajus J. Hudáček D. Gajdošová D. Kassay P. Berta

p. A.Chovancová deti A. Potocká G. Karičková J. Bálint

Vo Vojčiciach v nedeľu, 4. 6., o 14.00 hod. bude pobožnosť.

1. Všimnite si zmenu sv. omší nasle-
dujúcu nedeľu opäť v pôvodnom
čase: 7.30, 9.00 a 10.30.

2. Sviatosť pokánia budeme vyslu-
hovať v Po, Ut, St a Pi  od 10.30
do poludňajšej sv. omše a od
15.30 do večernej sv. omše. Zá-
roveň pred každou rannou sv. om-
šou. Vo Vojčiciach v Ut od 16.30
hod.

3. Od štvrtku, 1. 6., začne novéna
k Duchu Svätému vždy pred ve-
černou sv. omšou a v nedeľu pri
pobožnosti o 15.00 hod.

4. Pondelok, utorok a streda tohto
týždňa sú prosebné dni.

5. Nasledujúcu nedeľu bude zbierka
na masmédiá.

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

Ústav Ut, Št o 15.30 a Ne o 10.30
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. KAROL LWANGA A 21 SPOLOČ-
NÍKOV, UGANDSKÍ MUČENÍCI
(†1885 – 1887)

O VÝCHODOAFRICKEJ
krajiny Uganda prišli prví
katolícki misionári roku
1879. Boli to francúzski
Bieli otcovia. Rok po prí-

chode misionárov prijali krst prví
štyria katechumeni. Počet kresťanov
začal rýchlo rásť, čo znepokojovalo
černošských čarodejníkov a náčelní-
kov. Tí tak vplývali na kráľa, že zaujal
voči misionárom nedôverčivý, až ne-
priateľský postoj.

Kráľ Mwanga sa zapísal do dejín
Ugandy ako Nero do dejín Ríma. Dva
roky vymýšľal muky pre tých, ktorí sa
pridali k novej viere. Netušil, že Bo-
žie slovo sa ujalo nielen v ľude, ale
i v armáde, ba v samom kráľovskom
paláci. Roky 1885–1887 boli pre Ugandu
krvavé. Habali sa majetky, odstraňo-
vali ľudia. Zúrivosť, priam pekelná,
posadla kráľa, keď sa dozvedel, že
štátni úradníci, ba i veliteľ pážat, Ka-
rol Lwanga, sú kresťania. Karol ne-
bol obyčajný mladík. Jeho srdce ho-
vorilo s Bohom, preto vedel strhávať.
On a všetci, čo s ním držali, museli
umrieť. Lebo milovali z celej sily nad
všetko zemské a ľudské Ježiša Kris-
ta! Pre túto lásku bol Karol Lwanga
taký, aký bol – živá láska k blížnym,
strhujúci apoštol!

Väčšina umučených boli pážatá
alebo kráľovskí strážcovia na dvore
kráľa Mwangu. Niektorí boli sťatí, iní
rozsekaní a trinásti spolu s Karolom
Lwangom boli 3. 6. 1886 za živa upá-
lení. Popol týchto mučeníkov zúrod-
nil ťažko skúšanú Afriku.

Pápež Pavol VI. vyhlásil týchto hrdi-
nov kresťanskej viery za svätých a pá-
pež Pius XI. vyhlásil Karola Lwangu
za patróna africkej mládeže.

– rm –

MMMMMYŠLIENKAYŠLIENKAYŠLIENKAYŠLIENKAYŠLIENKA     NANANANANA     TÝTÝTÝTÝTÝZ¡ DEÒEÒEÒEÒEÒ
KUTOČNÝ KRESŤAN SA
usiluje pochopiť hlboký zmy-
sel Božieho slova a Božej
moci v dejinnej situácii,
v ktorej sa nachádza. Vidí

hlbšie a udalosti dešifruje, aby
v nich objavil Božie pôsobenie. Je-
diná lastovička, jediný kvet mu sta-
čí, aby neomylne vedel, že leto je
blízko. Všetko je z tej istej ruky,
dobré či zlé. Narodiť sa či odísť.
V tom je jeho múdrosť, že vo všet-
kom vidí Boha, ktorý všetko, ale
najmä nás, svoje deti, ako Otec ve-
die k čoraz bohatšej budúcnosti.

Anton Srholec

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
29. 5. r. Pán, Boh, miluje svoj ľud.

6.45
11.30
16.30

Ut
30. 5.

r. Chráni ma tvoja pravica, Pane,
Bože môj.

6.45
11.30
16.30

St
31. 5. r. Plné sú nebo i zem tvojej slávy.

6.45
11.30
16.30

Št
1. 6.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA 6.45
prikázaný sviatok 11.30

r. Pán vystupuje do neba za hlaholu
poľnice.

16.30
18.00

Pi
2. 6.

Sv. Marcelína a Petra, mč. 6.45

r. Boh je kráľom celej zeme,
spievajme mu chválospev.

11.30
18.00 +,stretko‘ mladých

So
3. 6.

Sv. Karola Lwangu a spol., mč. 6.45 Prvá sobota

r. Boh je kráľom celej zeme, spievajte
mu chválospev. 18.00

Ne
4. 6. 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
15.00 pobožnosť

18.00

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


