
Číslo 37 VI. ročník

Nedeľa 7. septembra 2003
23. nedeľa v období cez rok

Resp.: Chváľ, duša moja Pána cez celý môj život.

Pre vnútornú potrebu vydáva Rím.kat. farský úrad Navštívenia bl. 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 4.9.2003.  MCC

DOBRE ROBÍ VŠETKODOBRE ROBÍ VŠETKODOBRE ROBÍ VŠETKODOBRE ROBÍ VŠETKODOBRE ROBÍ VŠETKO

L

ÝM NEJAKÉHO človeka poz-
náme len z videnia, zanechá
to v nás len akýsi dojem, veľa

toho však o ňom nevieme a môžeme
sa mýliť. Keď sa však tento človek
obráti na mňa, keď ma osloví, keď
cítim jeho hlas a počúvam jeho slo-
vo, vtedy sa deje čosi iné: už si nie
sme cudzí, nadviazali sme rozhovor,
možno sa aj spriatelíme.

K prirodzenej celistvosti člo-
veka patrí, že môže počúvať
a hovoriť. Spoločenstvo me-
dzi Bohom a človekom pred-
pokladá, že človek Božie slo-
vo počuje a chápe a že naň
odpovedá vierou a vyzna-
ním. Ani medzi ľuďmi však
nejestvuje spoločenstvo, ak
sa nerozprávajú a navzájom
sa nepočúvajú.

Ježiš Kristus robil všetkým dobre
- aj hluchým dáva sluch, aj nemým
reč. Keď vstúpim do svojho vnútra,
nachádzam hluchotu na jeho výzvy k
láske a mnoho slov povedaných bez
lásky. Veď už toľké roky počúvam

slová evanjelia, ktoré mi ustavične
hovoria o láske, ktoré hovoria o lás-
ke pre všetkých, ktoré hovoria, že
nikoho neslobodno vylúčiť z lásky,
ktoré mi predstavujú Krista ako prí-
klad. Potrebujem aj ja prijať Krista a
prosiť ho, aby mi otvoril sluch. Mám
schopnosť rozprávať, všetci to vedia,
ale aké sú moje slová? Koľko je v

nich vulgárnosti? Ako často
sú moje slová príkre,
nespravodlivé? Koľko ohová-
rania, osočovania vychádza
z mojich úst? To nie je vô-
bec ľudská reč. Naozaj, veľ-
mi potrebujem Krista, mu-
sím ho prosiť, aby mi otvo-
ril ústa.

Pane Ježišu Kriste, ty si
otvoril uši hluchým a oslo-
bodil si ľudí z moci, ktorá
ich zotročovala. Aj nás mô-
že oslobodiť a uzdraviť

tvoje tvorivé slovo. Zaveď nás do
tvojho plodného ticha. Aj naďalej k
nám hovor, až kým ťa nebudeme
počuť a chápať, a vo všetkých ľuďoch
a veciach opäť spoznávať tvoje po-
solstvo.

– jg –

ÉMA, KTORÁ JE aktuálna už
niekoľko tisícročí. Tak ako za
čias Mojžišových sa museli vy-

sporiadať s chudobou Izraeliti, ktorí
opustili bohatý Egypt, tak aj v našej
dobe musíme vedieť zaujať stano-
visko k tomuto vážnemu spoločen-
skému problému, ktorý rezonuje na
každom kroku, pričom sa túto tému
mnohí snažia aj zneužiť v záujme
svojich politických, ideologických, či
iných cieľov.

Vzťah medzi chudobným a boha-
tým je téma, ktorá sa vyskytuje na
viacerých miestach Písma svätého. V
Starom zákone chudoba ako sociálny
stav odporuje zjavenej Božej vôli.

Ale aj v Novozákoných spisoch je
chudobný pod zvláštnou Božou och-
ranou. Vzťah bohatých k chudobným
je jednoznačne vyjadrený tak, že bo-
hatí utláčajú chudobných, preto im
často platí varovanie pred hroma-
dením ziskov, ak nemyslia na Boha.
Chudobní a bohatí sú teda v Biblii
pojmy ktoré vypovedajú o vzťahu člo-
veka k Bohu, ale tiež o vzájomných
sociálnych vzťahoch ľudí.

Sväté písmo sa podstatne líši od
nábožensko - filozofických predstáv
anticky - klasického Grécka, ktoré
neprišlo na myšlienku, dať chudob-
ných pod ochranu božstva. K žiadnej
podstatnej zmene nedošlo ani v he-
lenistickom období, aj keď bola vy-
jadrovaná istá skepsa voči bohatým.

Biblia sa od prorokov po Ježiša
Krista skláňa nad utrpením chudob-
ných, a odkryla nám najmä jeho

zmysel. Začiatkom a cieľom chudoby
je účasť na tajomstve „milosti náš-
ho Pána Ježiša Krista, ktorý sa  z bo-
hatého stal pre vás chudobným, aby
ste sa vy jeho chudobou stali boha-
tými.“ (2Kor8,9).

Boj proti nedobrovoľnej chudobe
s použitím všetkých prostriedkov k
odstráneniu sociállneho pauperizmu
je morálnou povinnosťou každého
kresťana, i keď Ježiš poukazuje na
skutočnosť, že sa nikdy pravdepodo-
bne nepodarí chudobu zo sveta od-
strániť.   ( ...veď chudobných máte vždy
medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“
Mt 26,11) Neznamená to však, že sa
máme s chudobou zmieriť a podpo-
rovať sociálnu nerovnosť.

Často si zľahčujeme svoj postoj k
chudobe a chudobným: „Veď aj ja
som chudobný.“  To ešte nezname-
ná, že keď nemáme aspoň dvojmilió-
nové auto, luxusné bývanie... , že sme
ospravedlnení, ak nepomáhame núdz-
nym, ak nebojujeme proti chudobe.

Bojovať proti chudobe, mať k nej
správny postoj, to je predovšetkým
vnútorný boj so sebou samým, ako
dokážem pomôcť, čo viem dať, čoho
sa zrieknuť v prospech mojich kres-
ťanských bratov a sestier.

     Aj blížiaca sa návšteva sv. otca
Jána Pavla II., ktorý je príkladom
starostlivosti o chudobných po ce-
lom svete, nás môže k takýmto
skutkom inšpirovať, aby sme preko-
nali seba samých a urobili skutok
telesného milosrdenstva, zriekli sa
niečoho v prospech iných. Je to
krásne urobiť iných šťastnými, preto
by sme sa mali o to pokúsiť.

     – bl –

„Chudobní nebudú chýbať v krajine, kde budeš bývať, preto ti nariaďujem, aby
si otváral svoju ruku núdznemu a svojmu chudobnému bratovi, ktorý bude s tebou
bývať v krajine.“ Dt 15,11

CHUDOBNÝ A BOHATÝ



Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00 a Ne o 16.30  – Ústav Ut, Št, So o 11.00

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Narodenie Panny Márie 6.45
Mich 5,1-4a; Mt 1,1-16.18-23 11.30

Duša mi jasá v mojom Bohu. 17.00

Sv. Petra Clavera, kň. 6.45
Kol 2,6-15; Lk 6, 12-19 11.30

Milostivý a milosrdný je Pán. 17.00

6.45
Kol 3,1-11; Lk 6,20-26 11.30

Milostivý a milosrdný je Pán. 17.00
Kol 3,12-17; Lk 6,27-38 6.45

11.30

18.00

Mena prebl. Panny Márie 6.45
Iz 7,10-14;8,10c;Lk 1,26-38 11.30

Ty, Pane, si moje jediné dobro. 18.00

Sv. Jána Zlatoústeho,bs. uč. 6.40
1 Tim 1, 15-17; Lk 6,  43-49

Pánovo meno chváľme, zvelebujme. 18.00

7.30

9.00 + krst

15.00

Nm 21,4c-9; Flp 2,6-11;Jn 3,13-17 18.00

Z hĺbky srdca a s vďačnosťou spievajte 

Bohu žalmy.

Povýšenie sv. kríža

Po     
8. 9.

Ut     
9. 9.

So     
13. 9.

Ne     
14. 9.

Pi     
12. 9.

St     
10. 9.

Št     
11. 9.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 9.00

Z.Hradište 19.00 9.00

14.9.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie A. Zapotoková R. Černáková M. Žiaranová

2. čítanie M. Ščerbej D. Gajdošová J. Kucharčík

prosby M. Čierna B. Šimková

������������������������������

������������������������������
OZNAMY
1. Rodičia detí, ktoré navštevujú 3.

ročník základných škôl môžu ich
v úradných hodinách v kancelárii
prihlásiť na prípravu k 1. sv.
prijímaniu.

2. Od štvrtka začína Deviatnik k
Duchu Svätému, ktorý je pre
tých, ktorí prijmu sviatosť birmo-
vania, povinný.

3. Odchod autobusu na sv. omšu
do Rožňavy bude  13. septembra
o 3.00 od kostola.

4. 7. septembra o 16.00 sa v MsKS
uskutoční koncert gospelovej sku-
piny Chaldea. Výťažok z koncertu
bude použitý pre detskú onkológiu v
Košiciach.

5. Z dôvodu návštevy sv. Otca na
Slovensku v nedeľu 14. 9. vešpery
v Trebišove a Vojčiciach nebudú.

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA
11. SEPTEMBER –

SV. PULCHERIA (399-453)
ULCHERIA (slov. Krásavica) sa
narodila v Carihrade ako
druhá dcéra cisára Akrádia a

Aelie Eudoxie. Ešte ako dieťa stratila
staršiu sestru a rodičov.  Pulcheria
dostala dôkladné vzdelanie, vedela la-
tinsky i grécky a bola zbehlá vo svet-
ských a teologických vedách.  Nemala
ani šestnásť rokov, keď sa stala „re-
gentkou brata a vlády“. Nielen svojho
brata, ale aj sestry viedla k zbož-
nosti, vštepovala im do srdca lásku k
Bohu a k čnostiam. Ich palác sa
podobal viac kláštoru ako hlučnému
a skvelému palácu.

Na jej zásah sa 31. októbra a 6.
novembra 415 vydali zákony proti
bludárom montanistom a eunomiá-
nom. V útlej mladosti zložila sľub
večnej čistoty a pripravovala na to aj
svoje mladšie sestry. Dala postaviť
kostoly, pre chudobných opatrovne,
pre nemocných nemocnice.

Keď brat Teodosius dosiahol 12
rokov, Pulcheria sa snažila vyhľadať
mu výbornú manželku. Stala sa ňou
Athenais, pohanka, ktorá pri krste
dostala meno Eudoxia. Onedlho na-
stali pre Pulcheriu trpké dni. Cisá-
rovná Eudoxia sa stala jej nepria-
teľkou a spojila sa s Chrisafiom,
tajným bludárom. Pulcheria tajne o-
pustila cisársky dvor v r. 449 a u-
tiahla sa na svoj majetok v He-
bdomone, kde žila ako v kláštore.

Na pápežovu žiadosť sa vrátila
urobiť poriadky a odvrátiť všeobecné
nešťastie. Po smrti brata sa stala
Pulcheria cisárovnou celej Východo-
rímskej ríše. Bola prvou ženou na
tróne Rímskej ríše. V Panovanie
Pulcherie bolo krátke. V r. 453 ťažko
ochorela a zomrela v júni toho is-
tého roku.   Východná cirkev si ju ctí
ako jednu zo svojich popredných
svätíc.        – rm –

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Rudolf Sinčák a Milada Stellmachová
Ľubomír Malý a Andrea Gajdošová

Miloš Deme a Eva Cabadová

Dôstojný pán dekan,
možno Vás prekvapila správa , že Vás

otec arcibiskup  preložil do Trebišo-
va, možno ste mali iné predstavy, či
očakávania. Život však prináša rôzne
nepredvídateľné situácie.

Prichádzate do farnosti  a dekaná-
tu, kde vás čaká veľa práce, kde je
potrebné toho veľa vykonať.

Veríme, že budete opravdivým pas-
tierom a že Váš zápas o duše Vám
zverených „ovečiek“ bude úspešný.

K tomu Vám prajeme veľa zdravia,
síl, trpezlivosti a entuziazmu.  Vo Vašej
dušepastierskej práci Vám budeme
zo všetkých síl pomáhať.

Nech Pán Boh požehnáva každý Váš
krok a každý skutok v tejto farnosti.

Redakčná rada a veriaci dekanátu


