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Resp.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

DVENTNÉ ČINY MAJÚ svoj
zmysel, ak sú prípravou cesty
pre Krista, ktorý má vojsť do
nášho života. Ale všetky dobré

činy (vrátane zmierenia a odpustenia)
sú nakoniec zmarené, ak nie sú prí-
pravou pre príchod Krista do nášho
života.

V Zjavení sv. Jána hovorí Ježiš:
„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto
počúva môj hlas a otvorí dvere, k tomu
vojdem a budem s ním večerať a on so
mnou“ (Zjv 3, 20). A ako ktosi výstižne
hovorí: „Tieto dvere majú len jednu
kľučku – zvnútra.“ Kristus tieto dvere
ani nevylomí ani nevyváži, je potrebné,
aby sme ich otvorili zvnútra sami.
Preto pripravujeme cestu. Veď my sme
smrteľní a on má v sebe pre nás večný
život. My sme plní lásky i nelásky, ale
on je plný lásky. My s biedou na-

PRIPRAVME CESTU PÁNOVI!

chádzame cesty
k odpusteniu
a milosrden-
stvu v plnosti,
on je milosr-
denstvo samo.
Preto je tak ne-
vyhnutné, aby k nám vošiel, aby vošiel
do nášho života a aby ho celý bezo zvyš-
ku vyplnil. Aby v ňom zaplnil každý
kútik. Až potom od neho prijímame to,
čo nám ponúka – večný život.

Nejde o to, aby sme zahoreli predsa-
vzatiami, ktoré nesplníme, nadšením,
ktoré pominie. Ide o to, aby sme tvárou
v tvár Božiemu osloveniu povedali
s Pannou Máriou: „Nech sa mi stane
podľa tvojho slova!“ Potom ten, ktorý
stojí vonku, vojde. A toto môže byť
skutočnosťou hneď, v túto chvíľu, keď
uveríme a otvoríme dvere.  – jg –

V evanjeliu sme počuli výzvu Jána Krstiteľa:
„Pripravte cestu Pánovi!“ Počúvame ju každý rok

a možno, že si každý rok povieme – áno, niečo si
odriekneme. Budeme sa snažiť v advente čítať Sväté

písmo. Budeme sa modliť denne desiatok ruženca.
Pôjdeme na sv. spoveď… A čo ďalej?

Budú Vianoce. S tým všetkým budem môcť prestať
a do pôstu mám zasa pokoj.

E TO AJ ČAS ZAMYSLIEŤ SA
nad očakávaním druhého prí-
chodu Krista. Advent je teda
obdobím zbožného a šťastného

očakávania. Predchodca Pánov, kazateľ
adventného obdobia, k nám volá: Pán
je blízko, preto vyhoďte zo svojich sŕdc
všetko to, čo tam nepatrí. Prestaňme
konať zlo, konajme dobré skutky, aby
sme si dušu nielen očistili, ale aj
ozdobili.

Advent je časom vrúcnych túžob po
šťastí, láske a pokoji. Aké sú naše túž-
by? Je v našom srdci túžba po pravde,
spravodlivosti a láske? Nie sme aj
v tomto adventnom čase príliš ner-
vózni? Pritom si často neuvedomujeme,
že nervozita je v mnohých prípadoch
iba cudzí výraz pre nedostatok sebaov-
ládania. Pre dnešnú dobu je charakte-
ristické zlo večnej náhlivosti. Nepokoj
o získavanie zárobku na živobytie trvá
cez celý deň, až do noci. Ustatí a pre-
pracovaní klesáme neskoro večer do
postele, aby sme po nepokojnej noci
ráno vstávali s ťažkou hlavou a začali
dennú prácu neradostne, plní vnútor-
ného napätia. Pritom si často neuvedo-
mujeme, že náš život sa podobá životu
v časoch Noema. „Ako v dňoch pred po-
topou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali
až do toho dňa, keď Noe vošiel do korábu,
a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla
všetkých…“ (Mt 24, 38 - 39).

Tak, ako za čias Noema, nemajú
mnohí ľudia záujem o veci potrebné pre
svoju dušu a stalo sa pre nich normou,
že neveria v Boha, pritom si počínajú

tak, ako by tu na zemi mali zostať
navždy.

Ježiš nám odkazuje: „Bdejte teda,
lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán“
(Mt 24, 42). Pritom nie je dôležitá von-
kajšia činnosť, ale vnútorný postoj kaž-
dého človeka. Jeden patrí k tým, čo
nič netušia, kým druhý k tým, čo bde-
jú. Jeden počíta so sebou a svojimi ži-
votnými plánmi a druhý s Bohom
a jeho príchodom. Jeden myslí na
svoju prácu a druhý je pri svojej práci
spojený s Bohom. Jeden vnútorne spí
a druhý bdie.

Dnešný človek dokáže skutočne ve-
ľa; vypočíta zatmenie slnka či mesiaca
na stáročia dopredu. Ale deň a hodinu
svojej smrti a okamih stretnutia so
svojím Bohom nikto z nás vypočítať
nevie. Preto buďme pripravení, snažme
sa žiť triezvo a počítať s hodinou, na
ktorú nás Ježiš upozorňuje.

Nezabúdajme v tomto adventnom
čase na modlitbu, na príkladný život
kresťana, na dobré prežitie života, na
starostlivosť o druhých, na lásku. Ne-
myslime len na hmotné veci. Keď
niečo začíname, začnime tak, ako by
sme to už nemuseli dokončiť.

Naše vnútro sa časom a neopatrnos-
ťou stalo skladišťom hriechu. Očisťme
sa a prijmime Očakávaného. Odpútajme
sa od toho, čo nás zotročuje, ťaží a robí
nás otrokmi hriechu. On otvorí naše
oči, dušu a uvidíme nový svet. Svet
vyšších právd a plný jasu. V ňom náj-
deme pokoj a mier blúdiacich duší.

– bl –

„Preto aj vy buďte pripravení.“  (Mt 24, 44)

PRIPRAVME SA
Prežívame adventný čas, ktorý je časom

prípravy na slávenie vianočných
sviatkov, spomienky na prvý príchod

Syna Božieho na svet.



OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. R. Kolodiová A. Zapotoková N. Tomková M. Švagrovská H. Andrejová

2. A.Chovancová B. Šimková P. Sovák B. Dinisová J.Juhaščíková

p. M. Ščerbej deti P. Lörinc M. Jenčíková

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
11. 12.

6.45
r. Hľa, náš Boh príde a spasí nás. 11.30

17.00

Ut
12. 12.

r. Hľa, Pán, Boh prichádza so všetkou
mocou.

6.45
11.30
17.00

St
13. 12.

Sv. Lucie, pn. mč. 6.45

r. Duša moja, dobroreč svojmu Bohu.
11.30
17.00

Št
14. 12.

Sv. Jána z Kríža, kň. uč. 6.45

r. Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a veľmi láskavý.

11.30
18.00

Pi
15. 12.

r. Pane, kto nasleduje teba, bude mať
svetlo života.

6.45
11.30
18.00

So
16. 12.

r. Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár
a budeme spasení.

6.45
11.30
18.00

Ne
17. 12. 3. adventná nedeľa

7.30
9.00

10.30
15.00 adventná pobožnosť

18.00

SV. JÁN Z KRÍŽA, REHOĽNÝ
REFORMÁTOR A UČITEĽ
CIRKVI (1542 – 1591)

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu, 17. 12., bude o 14.00 hod. adventná pobožnosť.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 17. 12. 2000

ZZZZZOOOOO     ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V nedeľu, 3. 12., sviatosť
krstu prijali Damián Šrobár,
Lukáš Lasek a Valentína Vaj-

dová. Vítame ich v našom spoločen-
stve. Nech sú rodičom na radosť
a svetu na osoh.

1. Stretnutie kresťanských dôchodcov
bude dňa 13. 12. (streda) o 16.00
hod. v MsKS. Pozývame aj nečle-
nov.

2. Streda, piatok a sobota sú zimné
kantrové dni. Úmysly: za zacho-
vanie mieru a spravodlivosti; za
upevnenie rodín.

3. Počas týždňa budeme spovedať
pred každou rannou sv. omšou,
od 10.00 hod. do poludňajšej
sv. omše a v Po, Ut, St a Št  od
15.00 do večernej sv. omše.
V So budeme spovedať od 9.00 do
11.30 a od 14.00 do 16.00.
V Zempl. Hradišti spovedáme vo
štvrtok od 16.00;
vo Vojčiciach v piatok od 15.00.

4. Spovedanie chorých:
Ut, 12.12., Trebišov na sever od
kostola od 9.00 hod.;
St, 13. 12., Trebišov na juh od
kostola od 9.00 hod.;
Pi, 15. 12., Vojčice od 9.00 hod.

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.00

Ústav Ut, Št, Ne o 11.00

Kancelária farského úradu
 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30

Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

SV. JÁN Z KRÍŽA, pôvodným
menom Juan de Yepes, pochá-

dzal zo stredného Španielska. Narodil
sa v mestečku Fontiveros v chudobnej
rodine. Od detstva bol polosirota. Pre
chudobu ho matka dala na remeslo,
na ktoré sa nehodil. Roku 1559 sa mu
podarilo dostať na jezuitské kolégium
v Medine del Campo, kde vyštudoval
humanitné vedy. Roku 1563 vstúpil
do karmelitánskej rehole, kde prijal
rehoľné meno Ján od sv. Mateja. Na
univerzite v Salamanke študoval fi-
lozofiu a teológiu a roku 1567 bol vy-
svätený za kňaza. V tom istom roku
sa stretol so sv. Teréziou Ávilskou,
ktorá zakladala v Španielsku kláš-
tory reformovaných karmelitánok.
Ján spolu s ňou začal zakladať
kláštory reformovaných karmelitánov
a začal sa nazývať „Ján z Kríža“.

Nereformovaní karmelitáni sa po-
zerali zlým okom na úspechy reformy
a postavili sa proti Jánovi. Brat Ján
z Kríža sa dostal do ťažkého väzenia,
kde po 9 mesiacov mnoho trpel. Poda-
rilo sa mu ujsť. Uchýlil sa do kláštora
„El Calvario“ v Andalúzii. Tam sa stal
predstaveným. Zastával aj rozličné
funkcie vo vedení osamostatňujúcej
sa vetvy reformovaných karmelitánov.
V auguste 1588 sa stal predstave-
ným ústredného kláštora v Segovii.

Sv.Ján z Kríža je majstrom duchov-
ného života – ustavičného postupu na
ceste ku spojeniu s Bohom. Vo svo-
jich dielach je jedinečným učiteľom
mystiky a pôvodcom geniálnych ná-
boženských básní. Napísal: Výstup na
horu Karmel; Temná noc duše; Duchovná
pieseň a Živý plameň lásky.

Zomrel 14. 12. 1591 v Ubede, za
svätého bol vyhlásený roku 1726.
Pápež Pius XI. ho roku 1926 vyhlásil
za učiteľa Cirkvi.          – rm –

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


