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Číslo 48 IV. ročník

Nedeľa 25. novembra 2001
34. nedeľa v cezročnom období

SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

Resp.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

UL

EŽIŠ NIE JE KRÁĽOM v po-
zemskom zmysle slova, jeho
kráľovstvo nie je z tohoto sve-

ta. Práve v situáciách, kedy ľudia
boli pre Ježiša nadšení, keď niekoho
uzdravil, keď nasýtil zástup, keď
ľudia boli zvedaví počuť jeho slovo,
skrátka, keď mal úspech – odmietal

»JEZ¡IŠU, SPOMEÒ SI NA
MÒA, KEÏ PRÍDEŠ DO

SVOJHO KRÁ¼OVSTVA.«
(Lk 23, 42)

Kristus je kráľ, ktorý bol znevážený
a pribitý na kríž. Nezostupuje
z kríža, umiera medzi nebom
a zemou.
„Nad ním bol nápis: Toto je
židovský kráľ “ (Lk 23, 38).
Ak si uvedomíme, že táto úžasná
pravda bola vlastne obvinením, pre
ktoré musel náš Pán umrieť, nemali
by sme sa čudovať, že pre pravdu
musí toľko ľudí trpieť, ba
i zomierať.

akýkoľvek pokus
vyhlásiť sa za
kráľa a byť oz-
načovaný ako
Mesiáš. Že je
kráľom, to hovorí
Ježiš až pred Pi-
látom, a to zostá-
va napísané i na kríži. Ježiš na kríži
je Boží. Tam niet nič iné, než Boh.
Je vylúčené, že by mohol byť Ježiš
považovaný za zemského panovníka.
Tam je celkom chudobný a je vidieť
jeho jediné bohatstvo – Boh.

Bohatí a úspešní ľudia majú svoje
peniaze, svoj úspech, svoje postave-
nie, svoje vyznamenania – a tým všet-
kým sú bohatí. Ale majú i strach,
strach, že o toto všetko prídu. Ne-
môžu byť dosť dobre bohatí Bohom,
nemôžu mať Krista svojím kráľom.

Spása je v Kristovi. Všetkým tým,
ktorí mu uverili, Ježiš kráľom je. A
nikto z tých, ktorý ho zavrhol, ho
tým zavrhnutím neprekonal.

Pred Pilátom vysvetlil svoje krá-
ľovstvo ako vydávanie svedectva pra-
vde. Na kríži je kráľom, ktorý všet-
kých priťahuje k sebe, aby ich za-
chránil. – jg –

Ježiš na Pilátovu otázku nemohol
odpovedať jednoduchým ÁNO, lebo
by to bolo v danej situácii dosť
zavádzajúce. Je skutočne kráľ, ale
nie v zmysle „svetskom“, čo Pilát
nemôže rozumieť. Jeho kráľovská
vláda a jeho kráľovstvo nemajú s po-
zemskými predstavami o kráľovstve
nič spoločné. V jeho ríši platia iné
kritériá ako v svetských ríšach, nie
zákony moci, násilia, panovania a
útlaku. Ježiš neprišiel preto, aby si
pomocou svetských mocenských pro-
striedkov zriadil panstvo. Jeho moc
je božského pôvodu; zmyslom jeho
života na zemi a cieľom jeho prícho-
du je, aby „vydal svedectvo pravde“
tým, že zjaví Božiu prítomnosť vo
svete ako moc lásky.

To však neznamená, že by jeho
„kráľovstvo“ bolo čisto vnútorné a
nemalo s týmto svetom nič spoloč-
né. Ježišov príchod a pôsobenie má
za cieľ premenu tohto sveta a jeho
mocenských štruktúr, cieľ, ktorý je
po Ježišovom odchode zverený zod-
povednosti jeho obce, ktorá ho má
uskutočniť silou a s pomocou „Du-
cha pravdy“. Preto musí práve ona
dávať pozor na to, aby prestali všet-
ky pokušenia, zvlášť, aby nedošlo k
prepadnutiu „duchu sveta“. Každá
forma panovania medzi samotnými
veriacimi alebo nad niekým iným by
odporovala duchu ich Kráľa, ktorého
kráľovstvo nie je „z tohto sveta“.

Do akého kráľovstva patríme my?
Do svetského, alebo Kristovho?
Kristus Kráľ nás všetkých pozýva z
kríža: „Poď za mnou!“ Ako mu od-
povieme? Sv. Augustín hovorí: „Ak je
Boh na prvom mieste v mojom ži-
vote, tak všetko je na svojom
mieste.“

– bl –

Kristovým menom je spojených
veľa titulov. Titul „kráľ“ sa spá-
ja s jeho narodením, ale aj smr-

ťou. Cirkev slávi sviatok Krista Krá-
ľa od roku 1925, keď ho pápež Pius
XI. nariadil sláviť v poslednú októ-
brovú nedeľu. Tento deň sa stal
zasvätením celého ľudstva Božské-
mu srdcu, kráľovstvo ktorého je krá-
ľovstvom pravdy a života, svätosti a
milosti, spravodlivosti, lásky a poko-
ja. Od roku 1970 sa tento sviatok
slávi v poslednú nedeľu pred 1. ad-
ventnou nedeľou, aby sa tak lepšie
zvýraznil eschatologický moment toh-
to sviatku a sprostredkoval plynulý
prechod do Adventu. Je to vyvrcho-
lenie celého cirkevného roka.

Aký je teda Kristus Kráľ? Na otáz-
ku Piláta: „Si židovský kráľ?“ Ježiš
odpovedal: „Moje kráľovstvo nie je z
tohto sveta. Keby moje kráľovstvo
bolo z tohto sveta, moji služobníci
by sa bili, aby som nebol vydaný
Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je
stadiaľto.“ (Jn 18, 36) Táto scéna sa
odohráva vo vnútri paláca, kde došlo
k prvému priamemu stretnutiu Ježi-
ša a Piláta. „Židia“ zostávajú vonku,
to znamená mimo toho, čo sa tam
dialo. Im už nie sú adresované žiad-
ne slová, prinášajúce zjavenie, lebo
Ježišove odpovede Pilátovi sú zjave-
ním, vyznaním a svedectvom.

Židia chceli Ježiša predstaviť ako
politického rebela, ako falošného
Mesiáša, ktorý ohrozuje práva Ríma
v Palestíne. Preto sa Pilát pýtal, či
je Ježiš „židovský kráľ“. Tak mohol
otázku formulovať len pohan, lebo
Žid by hovoril o „kráľovi Izraela“.
Pilát tak nastolil hlavnú tému
jednania: Ježišovo kráľovstvo.

Kristus Krá¾



Sväté omše – kaplnky

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. A. Zapotoková T. Ruttkayová P. Lörinc B. Dinisová M. Veľková

2. M. Ščerbej H. Magurová J. Karniš M. Švagrovská J. Oravec

p. M. Čierna P. Urban N. Tomková M. Bajusová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
26. 11. r. Chvála ti a sláva naveky.

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

17.00 + príprava birmovanci

Ut
27. 11. r. Chváľte a vyvyšujte ho naveky.

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

17.00 + príprava birmovanci

St
28. 11.

6.45
r. Chváľte a vyvyšujte ho naveky. 11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 3. sk

17.00 + príprava birmovanci

Št
29. 11.

6.45
r. Chváľte a vyvyšujte ho naveky. 11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
30. 11.

Sv. Ondreja, ap. 6.45

r. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.

11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
1. 12. r. Chváľte a vyvyšujte ho naveky.

6.40 8.30, 9.30 prípr. birmovanci

18.00

Ne
2. 12.

1. adventná nedeľa
(rok A, cyklus II)

7.30
9.00

10.30
15.00 pobožnosť vďakyvzdania

18.00

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

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 2. 12. 2001

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

Vo Vojčiciach v pondelok 26. 11. o 17.15 bude príprava na 1. sv. prijímanie –
deti a v nedeľu 2. 12. o 14.00 hod. budú vešpery.

26. NOVEMBER –
SV. LEONARD (1676–1751)

Pápež Benedikt XIV. povedal:
„Stratili sme mnoho na zemi, ale
získali sme orodovníka v nebi.“

Pochovali ho v kaplnke sv. Fran-
tiška. Na jeho hrobe sa stalo mnoho
zázrakov. Pápež Pius IX. ho v r. 1867
vyhlásil za svätého a Pius XI. ho r.
1923 vymenoval za patróna misio-
nárov v katolíckych krajinách. – rm –

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

vätý Leonard z Porto Maurizio v
severnom Taliansku. Pokrstili ho
ešte v ten deň a dostal meno

Pavol Hieronym. Už od malička pre-
javoval známky budúcej svätosti.
Ako 12-ročný študoval v jezuitskom
kolégiu v Ríme literatúru a filozofiu.
Rád navštevoval kostoly a modlil sa.
Tu počul vnútorný hlas, ktorý ho
volal do rehole. 2. októbra 1697 pri
obliečke do františkánskej rehole
prijal meno Leonard. Chcel ísť za
misionára do pohanských krajín.
„Nie je Božia vôľa, aby ste šli medzi
neveriacich“, povedal mu kardinál
Leandro Colleoredo, „miesto vašich
misií bude Taliansko.“
Ochorel na tuberkulózu. Liečil sa
päť rokov. Lekári sa vzdali nádeje na
uzdravenie. O pomoc sa obrátil na
tú, ktorú voláme Uzdravením nemoc-
ných. Uzdravil sa. Od r. 1708 až do
smrti nepretržite kázal vo veľkej
časti Talianska. Stal sa „apoštolom
Talianska“. Chodil pešo a všade ká-
zal nesmiernym zástupom ľudí. Pá-
pež Benedikt XIV. ho zavolal do
Ríma, aby pripravil ľudí na jubilejný
rok 1750. Vtedy aj najväčšie chrámy
boli malé a Leonard kázal na námes-
tí Navona. Veľké úspechy dosiahol aj
na ostrove Korzika. V chráme sv. Te-
odora v Ríme založil bratstvo Naj-
svätejšieho Srdca Ježišovho. V kolo-
seu dal vystavať 14 kaplniek, čiže
zastavení Spasiteľovej krížovej ces-
ty. Deväť rokov bol aj predstaveným
kláštora vo Florencii a na rozkaz
pápeža aj v Ríme, ale iba jediný rok.
Ku koncu posledných misií v bis-
kupstve Bologna ťažko ochorel. Po-
náhľal sa do Ríma do kláštora sv.
Bonaventura a tu odišiel z tohto
života v noci z 25. na 26. novembra
1751.

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

OZNAM

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu 25. 11. sviatosť krs-
tu prijal Miroslav Bajus. Ví-
tame ho v našom spoločen-

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

V sobotu, 24. 11., si
sviatosť manželstva vyslúžili
Jaroslav Vereščák a Martina
Vargová. Na spoločnej ceste životom
im prajeme veľa Božieho pože-
hnania.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


