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Číslo 5 V. ročník

Nedeľa 27. januára 2002
3. nedeľa v cezročnom období

Resp.: Pán je moje svetlo a moja spása.

UL

beským a spásonosným svetlom. Boh
sám poslal svojho Syna, aby bol
svetlom sveta, a tak prinášal pravé
duchovné svetlo.

V našom modernom veku sa
nočné osvetlenia zdokonaľujú. Má-
me osvetlené nielen chrámy, ale aj
domy, ulice, ba mohutné stožiare
osvetľujú aj športové štadióny,
na ktorých ľudia zápolia o tituly a
odmeny. Aj toto nás má nabádať k
tomu, aby sme v našom moderne
osvetlenom svete usilovali sa nosiť
v sebe čím viac duchovného svetla,
ktoré nám ponúka Kristus, a tak,
aby sme mohli obstáť v životnom
zápolení, do ktorého sme postavení.
Kto kráča v Kristovom svetle, ten sa
nemusí báť nijakej tmy, ani búrky,
ani nijakej námahy a životného zá-
polenia. Všade nám prichádza na
pomoc ten, ktorý sa nám pred-
stavuje ako svetlo sveta.

– jg –

»Robte pokánie, lebo
sa priblíz¡ilo nebeské

krá¾ovstvo! «
    (Mt4,17)

ežiš Kristus začal svoju verej-
nú činnosť. Prorok Izaiáš pred-
povedal, že „zažiarilo svetlo“.

Kristus prináša toto svetlo všetkým
a spolu s týmto svetlom prichádza
Božie kráľovstvo. Kto chce doň vstú-
piť, musí robiť pokánie. Ježiš vy-
žaduje od človeka „obrátenie“, chce,
aby sa zmenil, aby sa stal konečne
sebou samým, jasným a celým člo-
vekom, dobrým blížnym, Božím člo-
vekom.

Človek má seba dobre poznať a vo
svojich slabostiach sa ovládať a pri
zlých sklonoch sa krotiť. Len ten,
kto so sebazaprením a sebakontro-
lou kráča v tomto svete, môže naj-
lepšie slúžiť Bohu aj blížnym.

Kde je Kristus, tam je svetlo, od-
vaha a optimizmus. Kristus je nosi-
teľom Božieho svetla, ktoré je ne-

„Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti
svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde.“ Ef  5,8-9

pravé svetlo Kristus. Ako ho nazval
Simeon  je „svetlo na osvietenie
pohanov“.

Kto ignoruje temnotu v ktorej ži-
je, zostáva jej zajatcom. Kto sa tvári
akoby nebolo žiadneho hriechu, žiad-
neho temna, ten sám seba zaplieta
do lží a tým slepne. Jedine obrá-
tením k Bohu - svetlu par excellence
- sa môže list obrátiť a vpustiť nový
prúd svetla do temnej perspektívy
obce. Ježiš je práve ten, kto znovu
zapaľuje Božie tvorivé svetlo, svetom
odvrhnuté a chce, aby prostredníc-
tvom jeho nasledovníkov ďalej svie-
tilo.

Svetlom prorokov je Kristus, lebo:
„Pravé svetlo, ktoré osvecuje každé-
ho človeka, prišlo na svet.“ (Jn 1,9)
On o sebe povedal, že je svetlom
sveta, kto ho nasleduje nebude cho-
diť v tmách , ale bude mať svetlo ži-
vota. Učeníkov, ktorí roznášali svet-
lo Kristovho učenia do celého sveta,
on sám nazval v kázaní na hore : „Vy
ste svetlo sveta“.

Sv. Augustín vo svojich vyznaniach
uvádza: „Slovo Božie je pravým svet-
lom.“  Je Božie slovo aj pre nás vždy
svetlom ? Nedostávame sa niekedy
do „oblasti temna“, keď nečítame
pravidelne Písmo? Pre každého kres-
ťana platí mať za cieľ pokiaľ možno
nehrešiť, napriek tomu dochádza k
tomu, že tento cieľ sa míňa. Ak bu-
deme kráčať za svetlom, budú pre
nás platiť Kristove slová : „dúfajte,
ja som premohol svet!“  – bl –

vesť „Boh je svetlo“ má význam
len vtedy, keď zvestovateľ sám
„žije vo svetle“, t.j. keď dáva v

svojom živote priestor láske. Život a
svetlo patria práve tak neoddeliteľne
k sebe ako pravda a život, lebo to sú
dary jednej Božej lásky a sú jedinou
cestou k Bohu. Kto nežije v ľudskom
spoločenstve lásky, nemá ani spolo-
čenstvo Božej lásky. Nie je vo svetle
a vlastne vôbec nežije.

Musíme si uvedomiť, že každá
myšlienka, každá reč, každé konanie
ihneď po sebe zanecháva pozitívne
alebo negatívne dôsledky.  Súvislosť
medzi konaním človeka a jeho ži-
votným osudom nám pripomínajú
najmä „múdroslovné“ spisy (sapien-
ciálna literatúra).

Kniha prísloví nás do týchto súvis-
lostí uvádza : „Kto má  múdre srdce,
dá si povedať, naproti tomu mnoho-
vravný blázon nevyhne sa poklesku.“

Svetlo je predpokladom vizuálne-
ho vnímania. Človeku sa cez neho
ukazuje krása, predovšetkým krása
stvorenia. Tu sa musíme vrátiť na
začiatok knihy Genezis : „Tu povedal
Boh: „Buď svetlo!“ a bolo svetlo. Boh
videl, že svetlo je dobré; i oddelil
svetlo od tmy.“ (Gn 1,3) Svetlo sa
spája s tým čo je božské. Svetlo je
protiklad tmy, tak ako je dobro pro-
tikladom zla. Prorocké zvestovanie
Mesiáša: „Ľud, čo kráča vo tmách,
uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bý-
vajú v krajine tieňa smrti, zažiari
svetlo.“ (Iz 9,1) Pre nás kresťanov je

SVETLO A TMA alebo
KDE JE VE¼A SVETLA, TAM NIE JE TIEÒ



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
28. 1.

Sv. Tomáša Akvinského, bs.uč. 6.45
11.30

2 Sam 5,1-7.10; Mk 3,22-30 17.00

Ut
29. 1.

6.45
11.30

2 Sam 6,12b-15.17-19; Mk 3,31-35 17.00

St
30. 1.

6.45
11.30

2 Sam 7,4-17; Mk 4,1-20 17.00

Št
31. 1.

Sv. Jána Boska, kň. 6.45
11.30

2 Sam 7,18-19.24-29; Mk 4,21-25 18.00

Pi
1. 2.

6.45 Prvý piatok

11.30
2 Sam 11, 1-4a.5-10a.13-17; Mk 4,26-34 18.00 + adorácia, záver: 19.30

So
2. 2.

OBETOVANIE PÁNA 7.00 Fatimská sobota

9.00
Mal 3, 1-4 Ev: Lk 2, 22-40 18.00

Ne
3. 2. 4. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
14.30 Modlitby matiek

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 9.00 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu 27. 1. o 14.00 hod. bude pobožnosť.

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. Ľ. Bajus H. Magurová A. Potocká B. Dinisová P. Berta

2. J. Galgan T.Ruttkayová D. Kassay M. Švagrovská M. Prosbová

p. K. Balintová J. Hudáček K. Kassayová M. Borová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 27. 1. 2002

Nemocnica Po – Ne o 16.15 Ústav Ut, Št, So o 11.00

1. FEBRUÁR – SV. PIONIUS

ionius poskytol svojím živo-
tom, a ešte väčšmi svojou smr-
ťou, príklad pre hlásateľov vie-

ry, lebo to, čo iným ohlasoval, aj sám
uskutočňoval. Jeho plné meno je Ge-
minius Pionius. Narodil sa v Smyrne
o jedno storočie neskoršie ako jeho
rodák, biskup a mučeník sv. Poly-
karp. Pôsobil ako kňaz v Smyrne,
kde si ho ctili pre jeho príkladný
život aj neveriaci.

Za panovania cisára Decia (249-
251) bol v meste Smyrne veľký hlad.
Pionius to spolu s ostatnými veria-
cimi znášal s odovzdanosťou do Bo-
žej vôle. Magistrát mesta vinu za
hlad zvalil na kresťanov. Úradný
popud na prenasledovanie kresťanov
dal dekrét cisára Decia proti kresťa-
nom. Kto sa vzpriečil obetovať štát-
nym bohom, toho potrestali. Na výz-
vu stotníka Palemona odpovedal Pio-
nius: „Poznáme prikázanie Boha,
ktorý nám káže, aby sme obetovali
len jemu jedinému.“ Pionia a jeho
dvoch priateľov odviedli preto do
väzenia. Keď sa troch uväznených
nepodarilo prinútiť, aby obetovali
štátnym bohom, Palemon rozkázal
násilne ich doviesť do chrámu.
Chrámová stráž im položila na hlavu
vence, aké nosievali tí, čo prinášali
obetu bohom. Oni ich strhli z hlavy,
odhodili a volali:„Sme kresťania!“
Opäť ich odvliekli do väzenia. Keď
Pionius znovu odmietol obetovať, mu-
čili ho a zohavili žeravými drapákmi.
Na otázku: „Prečo sa ženieš do smr-
ti?“, odpovedal:   „Nie do smrti, ale do
života.“ Rozsudok znel:„Pionius vyz-
nal, že je kresťan, má byť za živa
upálený!“

Na štadióne sa Pionius vystrel na
kôl a dal sa naň pribiť. Na opätovnú
výzvu, aby odvolal, dodal: „Chcem
rýchlo zomrieť, aby som mohol čím
skôr vstať z mŕtvych.“         – 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

OZNAMY

1. Počas prvopiatkového týždňa bu-
deme spovedať nasledovne:
Trebišov: ráno pred sv. omšou,
dopoludnia od 10.00, popoludní:
Po, Ut, Št, Pi od 15.00
Vojčice: St od 16.00
Zempl. Hradište: Št od 17.00

2. Požehnanie sviec na Obetova-
niePána bude pri sv. omši o 7.00.

3. Svätoblažejské požehnanie bu-
de  spoločné v nedeľu pri k a ž -
dej sv. omši.

4. Oprava programu prvého sv.
prijímania:
3. skupina: 26. mája
2. skupina: 2. júna
1. skupina: 9. júna

5. Na budúcu nedeľu bude zbierka
na kňazský domov.

SVIATOK OBETOVANIA PÁNA je
spojený s požehnaním sviec. Tento svia-
tok sa v Jeruzaleme slávi od 4. storočia
a v Ríme od 7. storočia.

Požehnaná svieca je svätenina a  sym-
bolizuje Ježiša Krista, Svetla sveta,
ktorého Panna Mária obetovala v chráme.

Žehnanie sviec je prosebná procesia
spojená s prosbou o ochranu proti ži-
velným pohromám.

Požehnaná svieca v našich rodinách
nie je okrasou príbytku, ale nech sa za-
paľuje po celý rok pri všetkých výz-
namných slávnostiach, ale aj v časoch
úzkosti a súženia, veď Kristus je vždy
s nami a my v ňom.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


