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Číslo 8 II. ročník

Nedeľa, 5. septembra 1999
23. nedeľa v období cez rok

Resp.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas
a nezatvrdzovali si srdcia.

SME ĽUDIA STVORENÍ pre
život v spoločenstve. Aj
náš Boh je spoločen-
stvom. Spoločenstvom
troch osôb. On sám nám

dáva príklad, ako vytvárať vzťahy
k ľuďom a zotrvávať v nich. Náš život
sa odohráva v sieti týchto vzťahov.
Pohybujeme sa v priestore vlastnej
rodiny, ktorá ponúka najtuhšie putá
náklonnosti. Prežívame vzťahy pria-
teľstva, kde sa
cítime istí a po-
vzbudení, a pri-
tom slobodní.
Na pracovisku
vytvárame ko-
lektív a žijeme
jeho atmosféru, či sa nám to páči
alebo nie. Náš voľný čas, naše zá-
ujmy aj povinnosti, všetky naše
aktivity začínajú i končia pri ľuďoch.
Všade tvoríme spoločenstvo. Všade
žijeme rodinu – niekde viac, niekde
menej. Niekedy nám to prináša ra-
dosť, inde zasa námahu. Avšak kde-
koľvek sme, všade sa modlime „Otče

náš…“ Nikdy nie „Otče môj,“ pretože
On je Otec všetkých nás, nielen môj.
Akokoľvek sa pozeráme na ľudí okolo
seba, vždy sme jedna rodina.

Dnes chceme upriamiť pozornosť
na našu farskú rodinu. V jej pries-
tore sa pohybujeme každý týždeň,
deň čo deň. Žijeme jej atmosféru. Tu
vytvárame nové vzťahy a zotrvávame
v nich. Niekedy nám to prináša
radosť, inokedy námahu. V tomto

spoločenstve sa
neustále mod-
líme „Otče
náš…“ Avšak
aby táto mod-
litba bola prav-
divá, máme sa

vždy viac spoznávať, vedieť o sebe,
zaujímať sa o seba, deliť si svoju
skúsenosť… Veď sme na jednej lodi.
V tom je život spoločenstva.

Preto vychádza Svetlo kríža. Aby
sme viac videli, že sme jedna rodina.
Aby sme viac vedeli, čo je to modliť
sa „Otče náš…“

Marek Forgáč, kaplán
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Azylanti pomáhajú
stavať Charitu.

Požiadali sme o rozhovor…

AKO SOM SA DOSTAL k Charite?
Keď som sem pred rokom prišiel,
po niekoľkých týždňoch som si

uvedomil, aký kolos je tu blízko nás.
Nemocnica a koľko ľudí tam čaká na
duchovné slovko…! Stretnutia s chorými
mi prinášali motiváciu
do môjho kňazského ži-
vota. V nemocnici som
narazil na dobrovoľníkov
Farskej Charity, ktorí
tam každý štvrtok vy-
konávajú návštevnú
službu (nákupy, strava,
dobré slovo, spoločná
modlitba). Postupne som
nadviazal s touto sku-
pinkou návštevníkov užší
kontakt a rozbehli sme
spoluprácu. Je iné, keď
ku posteli chorého príde
najprv usmiate dievča,
ponúkne službu kňaza,
ako keď príde rovno
kňaz a ponúkne „posled-
né“ pomazanie. Toto tu veľmi žije –
prijať kňaza až na „poslednú chvíľu“. Za
ten rok mám pred očami veľké množstvo
ľudí, ktorí umierali v spojení s Kristom.
Vidím v tom takú malú štafetu trpiacich
za Božiu vec. Všetci máme problém.
Všetci „trpíme“, len je otázkou, koľkí
zmysluplne…

Postupne som sa zoznámil s ideou
projektov – charitný dom pre starých
a opustených – vo Vojčiciach. Vybudovať
takéto centrum „pokojnej staroby“ je pre
náš región veľmi dôležité. Stretol som

starých ľudí, ktorým napríklad pos-
ledná snehová kalamita poškodila dom
a oni už nie sú schopní dať si ho do
poriadku. Na Vianoce sme usporiadali
štedrú večeru pre trebišovských azylan-
tov, nadviazali sme kontakty, a tak vo

februári sme postupne
rozbehli za pomoci azy-
lantov prestavbu Charity
vo Vojčiciach. Mojou je-
dinou motiváciou pustiť
sa do tejto práce je
človek. Človek, ktorý
nás potrebuje. V „zruino-
vaných“ alkoholikoch
trebišovského azyláku sa
dá nájsť duša a jej ob-
časné prejavy. Často
myslím na vetu matky
Terezy adresovanú kňa-
zom: „Vy nie ste sociálni
pracovníci, vy ste ohlaso-
vatelia slova!!!“ Snažím
sa na toto nezabúdať.
Stavba charitného domu

v dnešnej dobe vyžaduje ochotu znova
začínať. Motivovať sa! Občas počúvam
výčitky na moju adresu, že na úkor Cha-
rity zanedbávam seba, mládež… Mojou je-
dinou odpoveďou je: Momentálne tak.

Ak som vás aspoň trošku povzbudil
na tému „čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich…“, tak vás prosím o du-
chovnú a hmotnú podporu.

Sursum corda!
P. S. Každá činnosť človeka končí pasív-
nym utrpením… (Henri Nouwen)

Za rozhovor ďakuje – hv –

STARÉ PRÍSLOVIE hovorí: „Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce,hľadá
dôvody.“ Našim duchovným otcom sa chce, lebo dokážu urobiť aj to,

čo sa pred časom zdalo nemožné. Činnosť Farskej Charity prináša prvé
plody. Prečo práve Charita, sme sa opýtali vdp. kaplána Mgr. Petra
Novysedláka, ktorý jej obetuje všetok svoj voľný čas (i zdravie).
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ČÍTANIA NA BUDÚCU NEDEĽU

7.30 9.00 10.30 17.45
1. čítanie Ľ. Bajus M. Ruttkayová J. Galgan V. Halászová

2. čítanie p. Potocká P. Urban J. Karniš Kucharčík

prosby P. Sovák deti M. Princíková K. Kmeťová

SVÄTÉ OMŠE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
6. 9.

Výročie posviacky
katedrálneho chrámu
v Košiciach

6.45
17.45 novéna k Duchu Sv.

Vojčice 19.00 novéna k Duchu Sv.

Ut
7. 9.

Sv. košických mučeníkov
Marka, Štefana a Melichara

6.45
16.30 novéna k Duchu Sv.

Vojčice 19.00 novéna k Duchu Sv.

St
8. 9.

Narodenie Panny Márie
(sviatok)

6.30
16.30
17.45 novéna k Duchu Sv.

Vojčice 18.00 novéna k Duchu Sv.

Št
9. 9. Sv. Petra Clavera

6.45
16.30 novéna k Duchu Sv.

Vojčice 19.00 novéna k Duchu Sv.

Pi
10. 9. féria

6.45
16.00 adorácia

17.45 novéna k Duchu Sv.

Vojčice 19.00 novéna k Duchu Sv.

So
11. 9. féria

6.45
10.00 sviatosť birmovania

17.45 mládežnícka

Vojčice 6.45

Ne
12. 9. 24. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
17.45

Vojčice
9.00

14.00 sv. ruženec
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OZNAMY

Sväté omše – kaplnky
 Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.30

  Ústav Ut, Št, Ne o 15.30
Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní Po, St, Pi 15.00 – 16.30

Ut, Št 15.00 – 16.00
V prvopiatkový týždeň úradné hodiny

popoludní nie sú!

Krstná náuka piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

7. SEPTEMBRA
SVÄTÍ KOŠICKÍ MUČENÍCI

KŇAZI MAREK KRIŽIN, Štefan
Pongrácz a Melichar Gro-
dziecki zo Spoločnosti Ježišo-

vej neboli rodom Slováci. Všetci traja
ku koncu svojho života pôsobili na
Slovensku a tam vydali hrdinské sve-
dectvo viery mučeníckou smrťou.
Bolo to v období veľkých politických,
vojenských a náboženských búrok na
začiatku 17. storočia za vlády knie-
žaťa Gabriela Bethlena. Ich utrpenie
sa začalo 3. alebo 4. septembra 1619,
keď Bethlenovo vojsko pod vedením
Juraja Rákocziho obsadilo Košice.
Veliteľ dal hneď izolovať a strážiť
kňazov v dome kráľovského miesto-
držiteľa Andreja Dóczyho, kde bývali.

V noci zo 6. na 7. septembra prišli
do bytu vojaci. Postupným mučením
chceli kňazov donútiť zriecť sa kato-
líckej viery. S mučením mali prestať
až vtedy, ak kňazi zradia. Lenže
kňazi nezradili, nezapreli svoju vie-
ru. Ich vôľa a duch boli nezlomné.
Prijali utrpenie, ktoré im prinieslo
smrť. Ich telá hodili do odpadového
kanála. Katolíci sa dožadovali aspoň
mŕtvych tiel zabitých duchovných,
aby ich mohli dôstojne pochovať, ale
knieža Bethlen to nechcel dovoliť.
Boli pochovaní na neznámom mieste.
Až o niekoľko mesiacov sa podarilo
pochovať telá mŕtvych kňazov dôs-
tojne.

Dňa 15. januára 1905 vyhlásil
pápež Pius X. troch košických muče-
níkov za blahoslavených a pápež Ján
Pavol II. dňa 2. júla 1995 v Košiciach
za svätých.

– rm –

1. V sobotu, 11. 9. 1999 o 10.00 hod.,
prijme 64 birmovancov z rúk Mons.
Alojza Tkáča, košického arcibisku–
pa, sviatosť birmovania.

2. Novéna k Duchu Svätému pre bir-
movancov prebieha pri večerných
sv. omšiach.

3. Sviatosť pokánia pre birmovancov,
rodičov, birmovných rodičov i ostat-
ných sa bude vysluhovať každé
ráno pred sv. omšou a vo štvrtok
a piatok od 15.00 hod. vo farskom
kostole.

4. V piatok po sv. omši bude stretnutie
všetkých birmovancov v Orlovni.

5. Rodičia prvoprijímajúcich detí nech
prídu v čase úradných hodín do
farskej kancelárie zapísať svoje
deti na prvé sväté prijímanie.

6. Duchovná obnova pred odpust.sláv-
nosťou vo Vojčiciach bude v nedeľu
až utorok pri sv. omši (12. – 14. 9.).

7. Upozorňujeme na zmenu sv. omší
vo sviatky: Trebišov 6.30, 16.30,
17.45; Vojčice 18.00.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
Minulú sobotu, 28.8.1999, si sviatosť
manželstva vyslúžili Martin Juríček
a Mariana Bačková. Na spoločnej
ceste životom im prajeme veľa
Božieho požehnania.

SVÄTEC TÝŽDŇA


