
Nedeľa, 25. februára 2001
8. nedeľa v cezročnom období

Číslo 9 IV. ročník

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: Ľubomír Bajus, Július Galgan, Viera Halászová, Kristína Kmeťová, Peter Lörinc,

Mária Ruttkayová, Pavol Urban. Uzávierka čísla 22. 2. 2001. MCCL U

Resp.: Ako je dobre oslavovať teba, Pane.

L

Č LOVEKA MOŽNO poznať po-
dľa tváre, ruky, chôdze. Možno
ho poznať podľa jeho slova

a podľa činu. Jestvuje skutočné slo-
vo, čo vychádza z pravdivého, pria-
meho srdca. Jestvuje aj prázdne
a zlé slovo: táranie, zvádzanie, lož.
Sú slová, čo život utvárajú, uzdra-
vujú a pomáhajú a sú slová, čo ničia
a usmrcujú.

slovo, ktoré vychádza z ich úst.
Bdejú nad tým, aby cez ich slová
prenikalo Božie svetlo, aby osvet-
ľovali svojím postojom vzťah k Bohu.
Takých ľudí nepočujeme rozkričať
sa, vyslovovať vulgárne slová, od
nich nepočujeme slová, ktoré by
znehodnocovali dôstojnosť človeka.
Obyčajne ľudia, ktorí veľa rozprá-
vajú, majú prázdne srdcia. Čím je
srdce človeka prázdnejšie, tým robí
väčší krik, čím viac je človek vnú-
torne prázdny, tým viac si chce svo-
jím krikom zadovážiť to, čo mu
chýba. Keď udrieš palicou, môžeš
zlomiť kosť, ale krikom lámeš srdce
človeka.

Ľudia, ktorí majú srdcia plné
Boha, veľa nehovoria, ale čo povedia,
to má svoju váhu, pretože v obsahu
cítiť Božiu prítomnosť.  – jg –

Z PLNOSTI SRDCA

DOBRÝ ČLOVEK sa spozná
podľa skutkov a slov, ako sa
spozná strom podľa ovocia. A

tak nás dnes Ježiš vedie k tomu,
aby sme uvažovali nad našimi slo-
vami, ktoré adresujeme svojim blíž-
nym, aj tým najbližším, ale aj tým,
s ktorými sa stretávame iba občas.
Keď nájdeme niekoho, kto s nami
súhlasí, kto nám rozumie, táto reč
napĺňa vzájomný dialóg a život člove-
ka. Boh si nás povoláva, aby sme aj
na základe našej reči videli, čím sme
nasýtení, čím je plné naše srdce.

Človek, ktorý má srdce nasýtené
Bohom, to nebude človek, ktorý
rozpráva len tak do vetra. Ľudia,
ktorí žijú s Bohom, si vážia každé

VESELO

Kazateľ opisoval na kázni osud zlých
ľudí v pekle:
– Tam bude plač a škrípanie zubami.
– Prosím, ale ja nemám žiadne zuby,

– zašušľala jedna babka.
– Tak vám ich zadovážia, – odpovedal

jej kazateľ bez rozpakov.

Pán farár mal na záhrade niekoľko
ovocných stromov, ale úrodu mu
chodili zbierať chlapci z dediny.
Preto vzal tabuľku a napísal na ňu:
„Pán Boh všetko vidí.“
Na druhý deň bolo ovocie znovu preč
a na tabuľke pribudol nápis:
„Ale neprezradí nás.“

– Reader's Digest Výber

– Je pravda, že váš dedko spadol do
suda s vínom?

– Áno, je to pravda.
– A neutopil sa?
– Nie, len dva razy zavolal babku,

aby mu priniesla niečo na zahryz-
nutie.

Malý Maťko sa večer takto modlí:
– Ďakujem Ti, milý Bože, že sme

dnes nemali náboženstvo.

– Ako chcete vysvetliť, že ste suse-
dovi ukradli päť sliepok?

– Nemal som väčšie vrece, prosím.

– To je účet za obed? – pýta sa hosť
čašníka, – alebo mi chcete predať
reštauráciu.

Z VÝCHOVNÝCH LEKCIÍ STARÝCH MÁM

Babka karhá vnuka:
– Na rozdiel od teba bol Pán Ježiš

slušne vychovaný chlapec. Vždy,
keď prišiel domov, pekne pozdra-
vil rodičov: Pochválen buď Pán
Ježiš Kristus!

– Babka, chutí ti ten cukrík, čo som
ti dal?

– Chutí, Petrík, chutí…
– No vidíš a Dunčo, potvora maškrt-

ná, ho pred chvíľou vypľul.

BLESK

Cez nedeľnú svätú omšu
sa strhla nečakane
prudká búrka. Blesk za-
siahol vežu a zatriasol
múrmi preplneného kos-
tola. Otrasený celebrant
povedal veriacim:
– Prerušme na chvíľu
svätú omšu a začnime sa
konečne modliť.

(Príbehy Bruna Ferreru)

VO FAŠIANGOVEJ NÁLADE



POCHÁDZAL zo slávneho
poľsko-litovského kráľov-
ského rodu Jagelovcov.
Narodil sa 5. októbra

1458 v Krakove ako syn kráľa
Kazimíra IV. a Alžbety Habsburskej.
Bol tretím z trinástich detí.

Mladého Kazimíra si s otcovým
súhlasom veľká časť uhorskej
šľachty zvolila za kráľa namiesto
Mateja Korvína, ale princ sa zriekol
uhorského kráľovstva i akejkoľvek
politickej kariéry.

Jeho otcovi to nebolo po vôli, lebo
Kazimír bol od detstva veľmi bystrý
a mimoriadne nadaný. V neprítom-
nosti otca múdro a spravodlivo riadil
svoju vlasť. Väčšmi ako vladárenie
ho zaujímalo štúdium a ešte väčšmi
duchovný život. Nábožnosť sa stala
trvalou a neoddeliteľnou súčasťou
jeho osobného života. Ani verejná
činnosť ani administratívne starosti
ho nevedeli odtrhnúť od modlitby,
askézy a skutkov kresťanskej lásky.
Veľmi si uctieval Pána Ježiša v Eu-
charistii a Pannu Máriu.

S mariánskou úctou sa spájal
jeho sľub čistoty. Preto odmietol
roku 1481 aj ponúkané manželstvo
s dcérou nemeckého cisára Fridri-
cha III.

Zomrel ani nie 25-ročný 4. marca
1484 na zámku v Grodne na Litve.
Pochovali ho v katedrále litovského
hlavného mesta Viľňus. Keď po 120
rokoch otvorili vo Viľňuse pod oltá-
rom Panny Márie sarkofág brata Ka-
zimíra, našli na jeho neporušenom
tele vlastnoručne napísaný hymnus
Omni die dic Mariae – Každý deň
povedz Márii.

Pápež Pius XII. vyhlásil roku 1948
sv. Kazimíra za ochrancu litovskej
mládeže.         – rm –

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. K. Balintová M. Ruttkayová D. Kassay B. Dinisová M. Jenčíková

2. J. Galgan M. Princíková K. Kassayová M. Žiaranová J. Rokyta

p. A.Chovancová deti M. Sakáčová V. Rokyta

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
26. 2.

r. Radujte sa, spravodliví, a plesajte
v Pánovi.

6.45
11.30
17.00

Ut
27. 2. r. Obetuj Bohu obetu chvály.

6.45
11.30
17.00

St
28. 2.

POPOLCOVÁ STREDA 6.45

r. Zmiluj sa, Pane, lebo sme zrešili.
11.30
17.00

Št
1. 3.

r. Blažený človek, čo v Pána skladá
dôveru.

6.45
11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
2. 3.

r. Bože, ty nepohŕdaš srdcom
skrúšeným a poníženým.

6.45
11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
3. 3.

r. Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem
kráčať v tvojej pravde.

9.00 Fatimská sobota

18.00

Ne
4. 3. 1. nedeľa v pôstnom období

7.30
9.00

10.30
15.00 krížová cesta

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.30 18.00 10.30

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 4. 3. 2001

Krížové cesty vo Vojčiciach budú v piatok, 2. 3., o 17.30 a  v nedeľu, 4. 3.,
o 14.00 hod.

Ústav Ut, Št, Ne o 11.00
Sväté omše – kaplnky

Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.00

SV. KAZIMÍR, VYZNÁVAČ, PATRÓN
POĽSKA A LITVY (1458–1484)

1. Stretnutie kresťanských dôchod-
cov bude dňa 27. 2. 2001 (utorok)
o 14.00 hod. v Klube dôchodcov 2
na Kapušianskej ulici v Trebi-
šove.

2. Počas týždňa budeme spovedať
pred každou rannou sv. omšou,
od 10.30 hod. do poludňajšej
sv. omše a v Po, Ut, Št a Pi  od
15.00 do 17.30 hod.
V Zempl. Hradišti spovedáme vo
štvrtok od 17.00;
vo Vojčiciach v stredu od 15.00.

3. Číslo bankového účtu pre príspev-
ky na výstavbu pódia v kostole je:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

4. Na Popolcovú stredu všetkých
kresťanov-katolíkov zaväzuje
prísny pôst a zdržiavanie sa
mäsitého pokrmu t.j. môžeme 3x
na deň jesť nie mäsité pokrmy
a len raz sa nasýtiť. Tento pôst
nám pripomína začiatok obdobia,
kedy obeta, odriekanie a akékoľ-
vek iné skutky zbožnosti a lásky
majú sprevádzať náš život v na-
stávajúcich 40 dňoch.

5. Sobota, 3. 3., je fatimská a pri
sv. omši o 9.00 budeme vysluho-
vať sviatosť pomazania chorých.
Sviatosť pomazania chorých
môže prijať veriaci, ktorý zavŕšil
65. rok života, alebo je mladší,
kto sa cíti vážne chorý. Podmien-
kou prijatia tejto sviatosti je
predtým vykonaná sv. spoveď a po
pomazaní sv. prijímanie.

6. Na budúcu nedeľu, 4. 3., bude
zbierka na charitu.

Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30

 Krstná náuka   piatok o 16.00

Sobášna náuka sobota o 9.00

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


