
Vydáva Rímskokatolícky farský úrad Navštívenia blahoslavenej Panny Márie v Trebišove;
M. R. Štefánika 253; tel.: (056) 672 27 73;  fax: (056) 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 18.10.2001.  MCCC

Číslo 43 IV. ročník

Nedeľa 21. októbra 2001
29. nedeľa v cezročnom období

Resp.: Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

U

Radi poukazujeme na ľudí, kto-
rých vnútorný život je veľmi slabý,
ktorí nestoja ani o modlitbu ani
o Pána Boha, že sa im v živote darí.
Ak by sme len takto hľadeli na život,
boli by sme povrchní pozorovatelia.
Človekovi, ktorý sa len občas modlí,
najmä keď je v nejakej núdzi, tomu
nebude veľmi záležať na tom, čo si
praje Boh, ale čo si praje on sám.

Za niektoré veci sa toľko modlí-
me, a navonok sa vôbec neriešia,
sme zoslabnutí. Evanjelium hovorí
o tom, že sa Boh zastane tých, ktorí
k nemu volajú. Boh nás neuchráni
všetkých nepríjemností, nevytiahne
nás hneď z každej ťažkosti. Ale
určite vždy zvíťazí nad zlom – to už
vieme.

Modlitba je dar, ktorého obsah
pozná len veriaci človek. Ak k pozna-
niu je pripravený
pridať aj ochotu
z nej žiť a slúžiť,
môže veľmi účin-
ne pomáhať svoj-
mu životu, svojej
duši i potrebám
svojich blížnych.

– jg –

RI POČÚVANÍ BOŽÍCH slov
sme dnes opäť veľmi zre-
teľne povzbudzovaní k mod-
litbe, k vytrvalej modlitbe.

Modlitba je duchovná zbraň, ktorú
má používať ten, kto vo svojom živo-
te spoznal Boha a viera sa mu stala
prostriedkom milostí. Človek, ktorý
úprimne prežíva svoj vzťah k Bohu
a zveruje mu všetky svoje záležitos-
ti, spoznáva, že Boh posväcuje jeho
život. Naša svätosť, a nie naša von-
kajšia úspešnosť, je tým najväčším
požehnaním.

Nájde ju u mňa? Ako sa
o ňu starám, ako si ju
chránim a čím ju
oživujem? Viem sa
vytrvalo modliť za vieru?

K CHCEME POCHOPIŤ zázrač-
né tajomstvá ľudského srdca,
musíme nazrieť na jeho vzor,

z ktorého pochádza všetko dobré
a vznešené. Tajomstvá slávnostného
svätého ruženca mám odkrývajú to,
akými citmi oplývalo Božské Srdce
Pána Ježiša. O tom uvažujeme v sláv-
nostných tajomstvách, keď myslíme
na vzkrieseného Ježiša, ktorý vstúpil
na nebesia, v nich preciťujeme bla-
ženosť a slávu Matky Božej. Ona nám
predstavuje veľké udalosti Ježišovho
slávneho zmŕtvychvstania a nanebo-
vstúpenia.

Ako dobrá naša Matka nám každo-
denne pomáha prekonávať naše du-
chovné aj materiálne ťažkosti, dáva
nám silu „z mŕtvych vstať“ z každo-
denných hriechov a pokušení.

Aj my prežívame akési „nanebo-
vstúpenie“, keď sa modlíme, keď pro-
síme nebeského Otca o lásku a pokoj
v našich rodinách, keď Ho s celou
svojou vrúcnosťou žiadame o pomoc
pri výchove našich detí, keď sa na
Neho s úzkosťou v srdci obraciame
vo chvíľach, kedy sme už možno na
konci svojich ľudských síl.

Nekonečne milujúci Boh nám na
ceste duchovného spojenia vždy ide
v ústrety. Napĺňa našu bytosť svojou
milosťou. Život v Božej milosti je cie-
ľom nášho kresťanského života. Naše
srdcia sa klonia k tomu, kto nás vie
potešiť, kto nám dá blaženosť.

Dary Ducha Svätého sú v našom
pozemskom živote nesmierne! Doká-
žeme milovať, odpúšťať, pomáhať,
a to všetko sa nám vzápätí vracia
vtedy, ak naše úmysly boli úprimné

a pochádzali z čis-
tého srdca. Ak sa tým
dobrým, čo sme uro-
bili, nepýšime, nedávame to na „po-
myselnú váhu“ hľadiac pri tom na
spolublížnych, či si to všímajú.

Ak nám Boh dožičí svoje milosti, ak
nám rozum osvecuje Jeho Duch, to
nám prinesie večné povýšenie a večný
život.

Vzkriesenie ľudského tela a jeho
účasť na večnej blaženosti vyplýva zo
zákonov milosti.

Ježišova matka bola s dušou i te-
lom vzatá do neba. Pri oslave jej na-
nebovzatia myslíme aj na osud náš-
ho tela. Neradi myslíme na svoju
smrť, a predsa by sme sa mali po celý
život správať tak, aby sme raz mohli
pokojne opustiť tento svet s vedo-
mím, že sme tu vykonali veľa užitoč-
ného.

Večný život! Kto v neho verí, ne-
bude hľadať tu na zemi slávu, bohat-
stvo, ale len Boh a čistotu svedomia.

Posledné tajomstvo slávnostného
svätého ruženca sa završuje v nebi.
Panna Mária je povýšená na Krá-
ľovnú nad chórmi anjelov. Stojí me-
dzi ľudstvom a Kristom. Cez ňu sa
zverujeme Stvoriteľovi o našich bo-
lestiach, ale aj radostiach.

Ona nás učí dôverovať Bohu, cítiť
Božiu lásku. To nám odkrývajú ta-
jomstvá svätého ruženca. Modlime
sa ho celým svojím srdcom, všetky
svoje starosti zverme Stvoriteľovi,
vyprosme si od neho mnoho milostí
a do nášho každodenného života veľa
povzbudenia, pokoja a lásky.

– km –

ZRNKÁ LÁSKY SLÁVNOSTNÉHO RUZ¡ENCA
Rozpomeň sa, najláskavejšia Mária, že nikdy nebolo počuť,
že by si niekoho opustila...



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. K. Balintová B. Šimková A. Potocká M. Žiaranová J. Oravec

2. Ľ. Bajus T. Ruttkayová D. Kassay J. Kucharčík M. Bajusová

p. J. Galgan H. Magurová K. Kassayová M. Veľková

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
22. 10.

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

6.45
11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 1.sk

17.00 + príprava birmovanci

Ut
23. 10.

r. Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť
tvoju vôľu.

6.45
11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 2. sk

17.00 + príprava birmovanci

St
24. 10.

r. Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý
stvoril nebo i zem.

6.45
11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 3. sk

17.00 + príprava birmovanci

Št
25. 10.

r. Blažený človek, čo v Pána skladá
dôveru.

6.45 kňazské rekolekcie

11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
26. 10.

r. Daj mi poznať, Pane, tvoju
spravodlivosť.

6.45
11.30 15.00 sviatosť pokánia

17.00 krížová cesta

18.00

So
27. 10.

r. S úprimným srdcom hľadáme tvoju
tvár, Pane.

6.40 pastoračný deň

17.00

Ne
28. 10. 30. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 17.00 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 28. 10. 2001

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00 a So o 16.30 Ústav Ut, Št, Ne o 11.00

Vo Vojčiciach v pondelok 22. 10. o 17.15 bude príprava na 1. sv. prijímanie –
deti a v nedeľu 28. 10. o 14.00 hod. budú vešpery.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 13. 10. si sviatosť
manželstva vyslúžili Ľubomír
Andrejko a Henrieta Ščerbá-

ková, Radoslav Bereš a Monika Ťuko-
vá. Na spoločnej ceste životom im
prajeme veľa Božieho požehnania.

V nedeľu 14. 10. sviatosť
krstu prijal Kristián Chromý.
Vítame ho v našom spolo-

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

ERIACI ČLOVEK, ktorý prežíva
svoje náboženstvo každý deň
s vedomím, že Boha potrebuje,

navštevuje bohoslužby, modlí sa, ko-
ná dobré skutky, aby tak napĺňal prog-
ram evanjelia, určitým opakovaním
tých istých úkonov, môže sa dostať do
návyku, ktorý ho v náboženstve obme-
dzuje, zdržiava v duchovnom raste,
hoci si to ani neuvedomuje.

Pastoračný deň je príležitosť z iné-
ho pohľadu a pod vplyvom vysvetlenia,
či pohľadu iného kňaza, prehodnotiť
svoje náboženské aktivity, svoju vieru
a jej prejavy a poopraviť, vylepšiť svoj
vzťah k Bohu. Príhovory a rozhovory
s prítomným kňazom podľa jednotli-
vých vekových kategórii dovoľujú urči-
tú tému rozobrať podrobnejšie a hlb-
šie so zameraním na vek a záujmovú
oblasť, ako sa to dá v nedeľnej homí-
lii, ktorá má  zasiahnuť a zaujať naraz
všetky prítomné vekové kategórie.

Aj na našich pastoračných dňoch
v jednotlivých farnostiach dekanátu
nebudeme hovoriť nové veci, ktoré by
naši veriaci ešte nepočuli, ale pokúsi-
me sa ich rozoberať tak, aby to bolo
blízke vekovej oblasti poslucháčov.

Nech tieto stretnutia nám všetkým
pomôžu ešte hlbšie prežívať svoju vie-
ru všade tam, kde nás život postaví.

Keď vás na tento deň a na stret-
nutia s kňazmi dekanátu pozývam,
zároveň Vám vyprosujem aj bohatý
duchovný zážitok, ktorý pramení
z Vašej obety Bohu, že si nájdete čas
a prídete. Čas obetovaný Bohu, nikdy
nie je zbytočný.     Ján Lauda, dekan

1. Blíži sa mesiac november a naša
možnosť získať odpustky pre duše
v očistci. Jednou z podmienok je
aj sv. prijímanie. Možnosť pristú-
piť k sviatosti pokánia je pred
každou sv. omšou okrem nedele.
Odpustky pre duše v očistci, to je
náš najlepší dar pre nich.

2. Členovia Spolku sv. Vojtecha si
môžu vybrať kalendáre a podielové
knihy na rok 2002 v sakristii.
Členský poplatok je 80 Sk.

3. V sobotu 3. 11. po našej fatimskej
sobote sa uskutoční púť na pútne
miesto do Svätej Márie. Záujem-
ci nech sa nahlásia v sakristii.

4. V sobotu 10.11.2001 sa v našej
farnosti uskutoční pastoračný
deň s týmto programom:
Trebišov
  9.00 hod. staršia generácia
10.30 hod. deti
14.00 hod. mládež
15.30 hod. dospelí
Vojčice
  9.00 hod. dospelí
10.30 hod. mládež
14.00 hod. deti
15.30 hod. staršia generácia
Svätá omša bude:
Trebišov 17.00 hod.
Vojčice 17.00 hod.
Medzi jednotlivými prednáškami
bude možnosť rozhovoru s kňa-
zom alebo prijať sviatosť pokánia.

PASTORAÈNÝ DEÒ VO FARNOSTI

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Daniel Kenderka a Danka Maďarová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.


