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RISTUS SA STAL človekom,
umrel a vstal z mŕtvych. On
priviedol, najprv vo svojej oso-

be, ľudstvo do Božieho poriadku.
Kristus nie je nijaký predseda ani ge-
nerálny tajomník. „Pán“ alebo „Kráľ“?
Kristus je Pán, on je záchranca ľudí
a ich Kráľ. Zhromažďuje nás okolo
svojho oltára a posiela nás do sveta.

Pri počúvaní Božieho slova si člo-
vek musí uvedomiť veľkú Božiu lás-
ku. Udivujúce je, ako sa Boh usiluje
o spásu človeka, ako sa Boh usiluje
získať si lásku človeka, ako sa Boh
usiluje o zjednotenie s človekom. U
proroka Ezechiela sa Boh prirovnáva
k pastierovi, ktorý veľmi dbá o svoje

(Mt 25, 34)

„Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich

najmenších bratov, mne ste
urobili“ (Mt 25, 40).

ovce, chce, aby všetky patrili do jeho
ovčinca. Boh chce, aby všetci ľudia
tvorili jeden ovčinec. Ľudia bojujú
proti biede a chudobe svojej vlastnej,
prípadne i svojich blížnych, už mno-
ho storočí. Vymysleli niekoľko systé-

mov, ktoré
mali viesť
k blahoby-
tu a k od-
stráneniu
zla akého-
koľvek dru-
hu. Fašiz-

mus, komunizmus, ale tiež trhové
hospodárstvo… Niektoré systémy
priniesli mnoho dobrého, iné pravý
opak. Núdza človeka, nielen mate-
riálna, ale i osobná, nebola však od-
stránená nikdy.

Ježiš je skutočne tým, kto miluje
všetkých ľudí – a preto chce pre nich
lásku i od duhých ľudí. Je potrebné
preukázať im lásku. Našimi pozems-
kými činmi sa pripojiť k jeho abso-
lútnej láske k človeku, zvlášť k člo-
veku trpiacemu. A tak vlastne umož-
niť Ježišovi, aby bol Kráľom nášho
zmýšľania, našej lásky, nášho srdca.
Nič viac a tiež nič menej.

– jg –

OĽKO CITÁT z jedného maturit-
ného pozdravu zo stužkovej sláv-
nosti. Dva veršíky vytlačené pod

fotografiou bezstarostne sa usmievajú-
ceho študenta – maturanta, ktorý dáva
blízkemu svetu na známosť, že je tu zá-
ver jeho stredoškolského štúdia. O svo-
ju radosť sa týmto pozdravom chce po-
deliť so svojimi blízkymi aj známymi.

Stužková. Je to veľká slávnostná
udalosť nielen pre nastávajúcich matu-
rantov, ale aj pre ich rodičov. Koľko
parády a slávy za jeden večer! My starší
si vo svojich spomienkach premietame
vlastné stužkové, ktoré sa ani zďaleka
nemôžu prirovnať k tým dnešným, čo
sa týka nákladov, ba aj celkovej atmo-
sféry.

Tak ako predtým, aj dnes si všetci
rodičia želajú, aby ich potomok, bol na
túto slávnostnú chvíľu aspoň tak dobre
oblečený a vyblýskaný ako ostatní jeho
rovesníci. Pre každého rodiča, až na
výnimky, je pre neho jeho dieťa celým
svetom. Je to pochopiteľné, že by z ne-
smiernej lásky pre neho urobili čokoľ-
vek. A práve o to tu dnes ide. Nech to
čokoľvek, v dnešnej (pre niektorých)
pomerne ťažkej dobe, nie je na úkor
skutočnej rodičovskej lásky.

Stužková slávnosť sa dnes pomaly
stáva pre mnohých rodičov čímsi, čo
veľmi zaťažuje ich rodinný rozpočet.
Áno, rátajú s tým už od vstupu svojich
detí na strednú školu, ktorá sa týmto
slávnostným aktom už od nepamäti
končí a vedia, že sú s tým aj primerané
výdavky. No nie také, ktoré im na ur-
čitú dobu narušia ich skromné príjmy
len preto, aby sa ich dieťa necítilo me-
nejcenné a mohlo sa rovnako zabávať a
oslavovať ako jeho solventnejší spolu-
žiaci. Prinajhoršom si zvolí inú mož-

nosť. Na stužkovej sa nezúčastní, lebo
aj to sa už stalo.

Na jednej strednej škole sa trieda
chystala na stužkovú slávnosť. Prípra-
vy vrcholili, študenti mali do detailov
všetko premyslené, vyskúšané. Nič im
nemohlo prekaziť ich radosť a očakáva-
nie ich veľkého dňa. A predsa! Jeden
zo spolužiakov mal auto. Vedeli o ňom,
že veľakrát riskuje a neodolá rýchlej
jazde. V ten večer, keď sa to stalo, mal
svoje uháňajúce autíčko plne obsadené
spolužiakmi – kamarátmi z triedy. Sta-
čila chvíľka, ktorá rozhodla o všetkom.
Deň D sa nekonal. Zelené stužky náde-
je bez štyroch kamarátov boli slabým
balzamom na ubolené duše mladých ľu-
dí. Ich postoje k životu razom zmenil je-
den tragický okamih, ktorý sa ich bez-
prostredne dotýkal a možno, že dodnes
ovplyvnil ich životné hodnoty.

Škoda, že iba takého krajné situácie
dokážu zmeniť naše ďalšie smerovanie.
Čo všetko musíme aj my osobne zažiť,
pocítiť, aby sme vedeli pochopiť toho
druhého?

Čochvíľa sa začnú stužkové. Ich
hlavní aktéri – dospelé deti, nastúpia
za zvukov tradičnej študentskej hymny
„Gaudeamus igitur“ pred svojich rodi-
čov a pedagógov, aby im za všetko vyja-
drili svoju vďaku. Ťažko sa v tejto chví-
li ubrániť slzám a dojatiu.

Vo svojich modlitbách poprosme Vše-
mohúceho o duchovnú podporu pre ro-
dičov aj ich učiteľov, aby s láskou vied-
li našu mládež k poznaniu skutočných
životných hodnôt.        – km –

Pre niekoho možno
neznamenám veľa, no pre

niekoho znamenám celý svet…

Nedeľa 24. novembra 2002
34. nedeľa v cezročnom období

– Krista Kráľa



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
25. 11.

Sv.Kataríny Alexandrijskej, pn.mč. 6.45
Zjv 14,1-3.4b-5; Ž 24; Lk 21,1-4 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

Tvoju tvár, Pane, s úprimným srdcom hľadáme. 17.00 + príprava birmovanci

Ut
26. 11.

Zjv 14,14-19; Ž 96; Lk 21,5-11 6.45

Pán príde súdiť všetky národy.
11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

St
27. 11.

Zjv 15,1-4; Ž 98; Lk 21,12-19 6.45

Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane
Bože všemohúci.

11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Št
28. 11.

Zjv 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Ž 100; Lk 21,20-28 6.45

Blažení tí, čo sú pozvaní na Baránkovu
svadobnú hostinu.

11.30 + začiatok adorácie

18.00 + záver adorácie

Pi
29. 11.

6.45
Zjv 20,1-4.11-21,2; Ž 84; Lk 21,29-33 11.30

Hľa, stánok Boží je medzi ľuďmi.
17.00 krížová cesta

18.00

So
30. 11.

Sv. Ondreja, ap. 6.40 8.30 príprava birmovanci

Rim 10,9-18; Ž 19; Mt 4,18-22 9.30 príprava birmovanci

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. 18.00

Ne
1. 12.

1. adventná nedeľa
(rok B, cyklus I)

7.30
9.00

10.30
15.00 pobožnosť

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie J. Galgan P. Urban A. Potocká M. Švagrovská
2. čítanie K. Balintová R. Černáková D. Kassay B. Dinisová

prosby Ľ. Bajus M. Ruttkayová K. Kassayová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 1. 12. 2002

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.30 – Ústav Ut, Št, So o 11.00
Kasárne Ne o 11.00
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Vo Vojčiciach v nedeľu 1. 12. budú o 14.00 hod. vešpery.

SSS

28. NOVEMBER – SV. KATARÍNA
LABOURÉ (1806-1876)

ATARÍNA LABOURÉ, krst-
ným menom Zoe, sa narodi-
la 2. mája 1806 v dedinke
Fais-les-Moutiers pri Dijone

vo Francúzsku ako desiata z 11 detí
zbožných roľníkov. Ako 9-ročná stra-
tila matku a musela sa starať o do-
mácnosť. Jej život bol naplnený prá-
cou a modlitbou. Chcela vstúpiť do
kláštora, ale jej otec je to nedovolil.
Mala sen, v ktorom ju sv. Vincent de
Paul, zakladateľ milosrdných ses-
tier, volal, aby sa stala milosrdnou
sestrou. Napokon otec súhlasil. 21.
apríla 1830 vstúpila medzi milosrdné
sestry sv. Vincenta a dostala meno
Katarína. V noviciáte v Paríži bola
svojím zbožným chovaním vzorom
pre všetkých. Mala rôzne zjavenia.

V noci 18. júla 1830 sa jej zjavila
Panna Mária, ktorá jej hovorila, že
Pán Boh ju chce poveriť určitým po-
slaním, ktoré jej prinesie dosť trp-
kostí, ale pre Božiu slávu nech to
vykoná. Ďalšie stretnutia s Pannou
Máriou sa uskutočnili v septembri,
27. novembra a v decembri 1830.
Najznámejšie zo zjavení bolo 27. no-
vembra, kedy po zjavení počula vo
svojom srdci poverenie: „Daj raziť
medailu podľa tohto vzoru“, t. j. podľa
zjavenia. Katarína nehovorila niko-
mu o zjaveniach, iba svojmu spoved-
níkovi. Ten až po dvoch rokoch, v r.
1832, zašiel za arcibiskupom, ktorý
dovolil, aby sa medaila razila.

Zázračná medaila Nepoškvrnené-
ho Počatia Panny Márie sa stala
známou aj v Ríme a nosil ju aj pápež
Gregor XVI. Dňa 23. novembra sa
slávi sviatok Nepoškvrnenej Panny –
zázračnej medaily u misionárov laza-
ristov a u milosrdných sestier sv.
Vincenta. Medaila sa stala známou
vo všetkých svetadieloch, aj u poha-
nov. S medailou boli uskutočnené

mnohé obrátenia i uzdravenia. Mno-
ho týchto uzdravení videla i Kata-
rína, keď od svojho noviciátu do svo-
jej smrti žila 46 rokov ako milosrdná
sestra v jednom parížskom starobin-
ci, kde bola spočiatku zamestnaná v
kuchyni, potom ako ošetrovateľka
starých a chorých a nakoniec ako
vrátnička kláštora. Katarína mlčala
o tajomstve zjavení 45 rokov. Umrela
31. decembra 1876 večer. Za svätú ju
vyhlásil pápež Pius XII. 27. júla
1947. Jej telo je nerušené a odpočí-
va v kaplnke, v ktorej mala zjavenia.

– rm –

OZNAMY
1. Budúca nedeľa je už prvou advent-

nou nedeľou. V rámci milostivého
mariánskeho roka Svätého ru-
ženca budeme sa každú sobotu
ráno o 6.15 modliť spoločne nové
ružencové tajomstvá; prvá sobota
zostane bez zmeny.

2. V nedeľu 1. 12. popoludní o 15.00
bude pobožnosť vďakyvzdania.

3. Veriaci reformovanej cirkvi v Trebi-
šove prosia o milodar na ich mod-
litebňu. Budú stáť pri vchode do
kostola po sv. omšiach v nedeľu
1. 12. 2002.

4. Pripomíname veriacim možnosť
účasti na sv. omši v trebišovských
kasárňach Armády SR vždy v ne-
deľu o 11.00 hod.

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA


