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Číslo 1 V. ročník

Nedeľa 30. decembra 2001
Svätá rodina,

Ježiš, Mária a Jozef

Resp.: Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho
cestách.

U

E NAZARETSKÁ RODINA príkla-
dom pre dnešné kresťanské ro-
diny? Často sa hovorí, že áno,

ale mnohokrát sa tiež zdá, že je to
príklad takmer nereálny. Málokto by
predsa tvrdil, že jeho rodinu tvoria len
svätci! A predsa je tu súvislosť, a to
veľmi významná. Pre-
tože každý člen kres-
ťanskej rodiny skrze
svoj krst patrí Bohu. A
to i navzdory našim
chybám, hriechom, ne-
dokonalostiam. Svätú
rodinu možno stručne
charakterizovať takto:
dvaja svätí ľudia a Bo-
ží Syn uprostred. Naše
kresťanské rodiny tak-
to: Božie deti a Boží
Syn uprostred. Ježiš
predsa povedal, že bude
s nami do konca vekov,
a tiež povedal, že bude
tam, kde sú dvaja alebo traja
zhromaždení v jeho mene.

Kresťanská rodina, to nie je len
otec, matka, deti, ktorých vzťah k Bo-
hu je taký, aký nám predkladá Kris-
tus. To je rodina, ktorej členovia

môžu povedať, že je s nimi Boh.
Kresťanská rodina, ak má rásť a vz-
máhať sa v Božej milosti, nutne pot-
rebuje pokoru všetkých svojich čle-
nov. Pokoru pred Bohom, z ktorej sa
rodí pokorné, úctivé správanie sa
k partnerovi, aj k deťom.

Kresťanské rodiny
zďaleka nie sú a ne-
majú byť len „ideál-
nou vzorkou správ-
neho života“.
Kresťanské rodiny
sú, podobne ako na-
zaretská rodina, zlo-
žené z ľudí, s kto-
rými Boh vo svojom
pláne spásy ráta,

ktorí sú pre neho dô-
ležití. Je potrebné,

aby o tejto svojej úlohe
všetci vedeli.

Pane Ježišu Kriste,
nauč nás v rodine podľa

vzoru Svätej rodiny spoločne
sa modliť, svedomite pracovať, ťaž-
kosti a kríže trpezlivo znášať a vyko-
návať všetko pre Boha a na spásu
našej duše.

– jg –

SVÄTÁ RODINA

KONČIL SA PRVÝ rok nového sto-
ročia a tisícročia a vstupujeme do
ďalšieho. Zdanlivo nič zvláštne,

veď čas plynie a tisícky rokov sa na
tomto kolobehu nič nezmenilo. Napriek
tomu sme si zvykli pravidelne sa pri
týchto časových prelomoch zamýšľať,
čo sme v uplynulom roku dosiahli, lebo
chceme touto bilanciou prehodnotiť
svoje konanie, aby sme si mohli vytýčiť
nové ciele.

Rok, ktorý je za nami, nepriniesol
veľa radosti. Nezamestnanosť je stále
vysoká, pretrvávajú vojny, veľká bieda,
hlad, navyše sa v nevídanom rozsahu
rozmohol svetový terorizmus. Dosť na
to, aby sme náš prípadný optimizmus
„dali na správnu mieru“. A predsa by
sme to nemali urobiť.

Zdalo by sa, že pokiaľ má človek
vôbec myslieť na budúcnosť, je nádej
psychologickou nutnosťou. Neprestáva-
me dúfať i keď pre to nemáme žiadne
racionálne dôvody. Je celkom prirodze-
né, že i vtedy, keď sa nádej zdá byť
opodstatnená, býva pominuteľná a ilu-
zórna. Väčšina mysliteľov staroveku ná-
dej nepovažovala za cnosť, ale len za
prechodnú ilúziu. Apoštol Pavol charak-
terizoval pohanov tak, že „nemajú žiad-
nu nádej“, lebo sú bez Boha (Ef 2, 12).

Kde existuje viera v živého Boha,
ktorý pôsobí v živote ľudí a ktorému
možno dôverovať, že splní svoje sľuby,
tam je nádej v biblickom zmysle slova
možná. Taká nádej nezávisí od tempera-
mentu ani od prevažujúcich okolností či
schopností človeka. Nepodmieňuje ju
to, čo človek vlastní a čo pre seba môže
urobiť alebo čo pre neho môže urobiť
niekto iný.

Božia dobrota je pre veriaceho nevy-
čerpateľná. To najlepšie ešte len príde.
Keď kresťan uvažuje o Božom pôsobení
v Písme, jeho nádej rastie. Kresťanova

nádej tkvie v ne-
besiach a naplní sa
v zjavení jeho Pá-
na. Existencia tejto
nádeje znemožňuje
veriacemu uspoko-
jiť sa s pominuteľnými radosťami. Pôsobí
tiež ako stimul k čistému životu a po-
máha kresťanovi statočne trpieť. Nádej
sa často dáva do súvislosti s vierou
a láskou. V spojení s láskou je kresťan-
ská nádej zbavená všetkého sebectva.
Kresťan nedúfa v požehnanie pre seba,
bez toho, aby si neprial rozdeliť sa o neho
s ostatnými. Keď miluje svojich blíž-
nych, dúfa, že bude môcť prijať dobré
veci, o ktorých vie, že im ich Boh túži
dať. Viera, nádej a láska sú teda neod-
deliteľné. Nádej nemôže existovať bez
viery a preukazovať lásku nemožno bez
nádeje. Sú to tri veci, ktoré zostávajú
a spoločne formujú kresťanský spôsob
života.

Začnime teda nový rok tak, ako sa na
kresťanov patrí, teda s Bohom. Len tak
sa nám podarí prekonať všetky nástra-
hy, ktoré na nás v tom nastupujúcom
roku čakajú. Len ak začneme s Bohom,
môžeme očakávať, že nás bude na
našich cestách sprevádzať, že bude pre
nás inšpiráciou. Nezabudnime si dať
predsavzatie, aby sme viac v tomto nas-
tupujúcom roku čerpali zo Svätého
písma, lebo ako hovorí apoštol Pavol:
„Celé Písmo je Bohom vnuknuté a uži-
točné na poúčanie, na usvedčovanie, na
nápravu a na výchovu v spravodlivosti,
aby bol Boží človek dokonalý a pripra-
vený na každé dielo“ (2 Tim 3, 16-17).

Pri všetkých našich starostiach ne-
zabudnime na Kristove slová: „Aby ste
sa milovali navzájom, ako som ja miloval
vás“ (Jn 15, 12). Aby sme nový rok
a v ňom každý deň začali s Bohom, to
vám želá redakčná rada nášho časopisu.
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S BOHOM ZAÈÍNAME



NOVOROÈNÝ VINŠ

Cez celý rok nech Boh stráz¡i
kaz¡dý váš krok, Nech z¡ehná vaše
domovy, prácu i námahy ten,
ktorý stvoril a riadi celý svet.
S ním isto prekonáme zlobu,
znesieme kaz¡dú t'az¡obu,
získame stálu slobodu,
korunu slávy s¾úbenú.
Vaši duchovní otcovia a RR časopisu

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 9.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 10.30 18.00 10.30

Ústav Ut, Št, Ne o 11.00

 – SILVESTRA  31.12.2001
1. čítanie 2. čítanie prosby

17.00 M. Švagrovská — B. Dinisová

Vojčice P. Berta — M. Borová

 – NOVÝ ROK   1. 1. 2002
1. čítanie 2. čítanie prosby

0.00 M. Sakáčová J. Karniš B. Šimková

7.30 A. Zapotoková M. Ščerbej M. Čierna

9.00 M. Ruttkayová J. Hudáček H. Magurová

10.30 P. Lörinc A. Potocká N. Tomková

18.00 M. Žiaranová J. Farkašová J. Kucharčík

Vojčice H. Andrejová J.Juhaščíkov M. Jenčíková

 – ZJAVENIE PÁNA  6. 1. 2002
1. čítanie 2. čítanie prosby

7.30 K. Balintová Ľ. Bajus J. Galgan

9.00 D. Gajdošová M. Princíková P. Urban

10.30 K. Kassayová M. Sakáčová D. Kassay

18.00 B. Dinisová M. Švagrovská

Vojčice J. Oravec J. Rokyta V. Rokyta

ÈÍTANIA NA NOVÝ ROK A ZJAVENIE PÁNA

Vo Vojčiciach bude v nedeľu 6. 1.
2002. o 14.00 hod. pobožnosť
prvej nedele.

Sväté omše – kaplnky

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

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
31. 12.
2001

Sv. Silvestra I., pp. 6.45
1 Jn 2,18-21;Ž 96;Jn 1,1-18 17.00 + adorácia

23.15 pobožnosť

Ut
1. 1.
2002

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY

0.00 prikázaný sviatok

7.30
9.00

10.30
Nm 6,22-27; Ž 67;  Gal 4,4-7; Lk 2,16-21 18.00

St
2. 1.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora
Naziánskeho, bs. uč.

6.45
11.30

1 Jn 2,22-28; Ž 98; Jn 1,19-28 15.30

Št
3. 1.

6.45
11.30

1 Jn 2,29-3,6; Ž 98; Jn 1,29-34 18.00

Pi
4. 1.

6.45
11.30

1 Jn 3,7-10; Ž 98; Jn 1,35-42 18.00

So
5. 1.

6.40 prvá sobota

1 Jn 3,11-21; Ž 100; Jn 1,43-51 18.00

Ne
6. 1. ZJAVENIE PÁNA

7.30 požehnanie vody

9.00
10.30
15.00 pobožnosť 1. nedele

18.00

OZNAMY

1. V stredu 2. 1. 2002
bude v kostole po sv.
omši o 15.30 koncert
mladých z Vranova.

2. V nedeľu 6. 1. 2002 na
Zjavenie Pána bude
požehnanie vody pri
sv. omšiach:
v Trebišove o 7.30
vo Vojčiciach o 9.00
v Z. Hradišti o 10.30.

MYŠLIENKA

Ježiš Kristus svojim
narodením a vykúpením
nám zo života nič nezo-
bral okrem hriechu.

Z vianočného príhovoru
Svätého otca 2001

Naše farské spoločenstvo sv. ru-
ženca v decembri prispelo skromným
príspevkom Sestrám bosým Karme-
litánkam v Košiciach.


