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Resp.: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
(vigília) Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

A predsa na Božom
sľube postavila celú
túto ľudsky neistú bu-
dúcnosť. Mária je bla-
hoslavená pre svoju vieru, na ktorej
postavila všetko ďalšie vo svojom ži-
vote. Tu je nielen presvedčivý dôvod
k mariánskej úcte, ale tiež výzva
a vzor pre našu vieru.

Len keď sa človek s vierou púšťa
do stretnutia s Bohom, uprostred
ľudskej biedy a stroskotania, v kríži,
zakúša spásu. Pre tento postoj sa
nestačí len slovne nadchnúť. Je po-
trebné sa spýtať, čo nám ako kres-
ťanom a mne osobne Pán sľúbil.
Verím tomu? Staviam na tom? Ak
nie, nestačí povzdych, ale treba
dôkladne, teda od koreňa zmeniť
smer vlastného života. Cesta viery
je vždy otvorená.  – jg –

O JE ČASTO kresťanstvom vý-
konu: musíme urobiť, snažiť
sa, zlepšiť, dokázať, vybudovať,

premeniť atď. Samá ľudská aktivita.
Často dobrá a nevyhnutná. Ale nie
je to jediný prvok viery. Je predsa
Boží prísľub a Boží dar. Niečo, čo si
nemôžeme vyrobiť, získať, ale čo
môžeme prijať. A práve Boží prísľub
má vždy prvenstvo, ľudská aktivita
prichádza až potom, ako uskutočne-
nie toho, čo Boh sľúbil a daroval.

Keď chceme skutočne ako kresťa-
nia vykonať v živote veľké veci, po-
tom sa musíme postaviť do postoja
Panny Márie. Tá postavila celý svoj
život na Božom prísľube. „Nech sa
mi stane podľa tvojho slova“ – to je
jej odpoveď na anjelovo posolstvo
o Božom sľube a dare. Nemohla si
vonkoncom predstaviť, čo ju čaká.

V IEZDA nad
B e t l e h e m o m
dáva zvláštne
znamenia. Malé

dieťa zavinuté v plien-
kach a uložené v jasliach
nás napĺňa dobrotou
a láskou, prehlbuje našu
pokoru. Sme naozaj pri-
pravení privítať a prijať
ho do svojich sŕdc?

Nebo nám ponúka Vykupiteľa.
Vianoce nám dávajú príležitosť uzd-
raviť sa Ježišovou láskou. Sú krásne
vždy, aj teraz. Sú sviatkami zbož-
ného ticha, sú to chvíle, kedy sa
snažíme byť trochu ľudskejší, sú to
okamihy nášho návratu do detstva,
keď nás pri rozžiarenom vianočnom
stromčeku bolo trochu viac. Sú to
spomienky, v ktorých sa aspoň na
chvíľu to, čo je už dávno odviate,
v nás „zaozýva“ tajomnou ozvenou,
ktorá nám sprítomní aj tých, ktorí
odišli do večnosti.

Vianoce. Spoločná modlitba pred
večerou, vôňa ihličia a blízkosť rodi-
ny. Obdarúvame sa. Najväčšiu ra-
dosť nám nerobí to, čo sme dostali,
ale čo sme dali. Pretože to potešilo
toho, koho máme radi a na kom nám
záleží. Tešíme sa z toho, že doká-
žeme byť vynaliezaví v láske, keď
chceme urobiť v tento čas radosť
inému. Škoda, že to tak býva iba na
Vianoce. Ako rýchlo sa dokážeme
vzdialiť od betlehemských jasieľ.

Akoby na pár dní zastal čas. I tento rok k nám prichádza Kristus,
ako dobrý pastier, aby sme mali život v hojnosti (Jn 10, 10).

Vítame ťa, sväté Dieťa,
nebeský náš Pane,
ktorý si sa nám narodil
v Betleme na slame.VIANOCE

Boží Syn sa narodil v jednoduchej
maštali, žiadna nádhera. Ježiš sa aj
dnes rodí v studenej maštali, ďaleko
od našich teplých, vysvietených prí-
bytkov, lebo si máločo dokážeme od-
pustiť. Poburuje nás ľahostajnosť
Betlehemčanov, ktorí pred 2000
rokmi zatvárali dvere pred Jozefom
a Máriou. My to dnes robíme možno
s väčšou obratnosťou. Zatvárame
svoje oči aj srdcia tam, kde by sme
ich mali mať otvorené, aby sme upo-
zornili na ľahostajnosť, nevšímavosť
a zlobu. Dokážeme sa stíšiť po na-
šom predvianočnom zhone, uprato-
vacom maratóne, v naháňaní sa po
obchodoch a privítať betlehemské
Dieťa?

Nedajme zaniknúť pravému posol-
stvu Vianoc. Veď práve ono nám
dáva príležitosť uzdraviť sa Ježišo-
vou láskou. Nájdeme nielen Boha,
ale aj seba samých.

Odpusťme si, aby sme mali v sebe
pokoj Vianoc.

– km –

»POZ¡EHNANÁ SI MEDZI Z¡ENAMI
A POZ¡EHNANÝ JE PLOD Z¡ IVOTA TVOJHO.«

Žijeme v dobe, ktorá kladie dôraz na ľudskú
aktivitu, na ľudský výkon. Či chceme alebo nie,
prenáša sa to i na naše kresťanstvo.



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
25. 12.

NARODENIE PÁNA prik.sviatok 7.30 sv. omša na úsvite

r. (na úsvite) Dnes zažiari na nami
svetlo, leba sa nám narodil Pán.

9.00
10.30

r. (cez deň) Uzreli všetky končiny zeme
spásu nášho Boha.

14.30 vešpery

18.00

Ut
26. 12.

Sv. Štefana, mč. 7.30

r. Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho
ducha.

9.00
10.30

St
27. 12.

Sv. Jána ap. ev. 6.45

r. Radujte sa, spravodliví, tešte sa
v Pánovi.

11.30
17.00

Št
28. 12.

Sv. Neviniatok, mč. 6.45

r. Naša duša unikla ako vtáča zo siete
poľovníkov.

10.30 pobožnosť detí pri jasliach

11.30
18.00

Pi
29. 12.

Sv. Tomáša Becketa, bs. mč. 6.45

r. Tešte sa, nebesia, a plesaj zem.
11.30
18.00

So
30. 12. r. Tešte sa, nebesia, a plesaj zem.

6.40
18.00

Ne
31. 12.

SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA,
MÁRIE A JOZEFA

7.30
9.00

10.30 krst

15.00 pobožnosť rodín pri jasliach
+začiatok adorácie

23.15 záver adorácie

1. 1.
2001 Začiatok nového roka a tisícročia 0.00 sv. omša so vzývaním

Ducha Svätého

ÈÍTANIA NA NEDE¼U A SVIATKY 2. Tradičné stretnutie
našich veriacich s oby-
vateľmi Domova dô-
chodcov v Trebišove
sa začne v utorok,
26. 12., o 13.00 hod.
spoločnou sv. omšou.
Príďte aj vy podeliť sa
s našimi staršími
o vianočnú atmosféru
a dobroty.

3. Vo Vojčiciach, v kosto-
le, v utorok, 26. 12.,
o 14.00 hod. bude
Jasličková pobožnosť.

4. Na Štefana, 26. 12.,
o 15.00 hod. v divadel-
nej sále MsKS v Tre-
bišove sa uskutoční
vianočný koncert spe-
váckych zborov Am-
bactus a Chaldea.
Srdečne pozývame.

5. V posledný deň roka,
31. 12., bude vo Voj-
čiciach o 14.00 hod.
pobožnosť na konci
roka.           

 – NEDEĽA SV. RODINY  31. 12. 2000
1. čítanie 2. čítanie prosby

7.30 M. Čierna M. Ščerbej R. Kolodiová

9.00 M. Princíková A. Zapotoková deti

10.30 P. Sovák M. Sakáčová bohoslovci

Vojčice M. Borová P. Berta J.Juhaščíková

 – P. MÁRIE BOHORODIČKY 1. 1. 2001
0.00 J. Kucharčík M.Švagrovská bohoslovci

7.30 Ľ. Bajus A.Chovancová K. Balintová

9.00 B. Šimková P. Urban deti

10.30 J. Karniš P. Lörinc bohoslovci

18.00 M. Žiaranová B. Dinisová

Vojčice M. Veľková J. Oravec J. Rokyta

SV. SILVESTER, PÁPEŽ (? – 335)
O SILVESTROVEJ
mladosti historicky
istého veľa nevie-
me. Katolícke cíte-
nie dostal Silvester

ešte z domu od svojho vznešeného
otca Rufína a matky Justíny. Boli
Rimania. Nadaného syna dali na
štúdium ku zbožnému a vzdelanému
kňazovi Rufínovi. Silvester zatúžil
tiež po duchovnom stave. Stal sa
kňazom a počas prenasledovania
Cirkvi sa osvedčil ako smelý
vyznávač Kristov. Bol štedrým otcom
chudobných ako jeho rodičia.
V januári 314 bol zvolený za pápeža.
Za jeho 21-ročného pôsobenia cisár

Konštantín dal postaviť štyri slávne
rímske baziliky: sv. Jána v Lateráne,
sv. Petra vo Vatikáne, sv. Pavla za
hradbami a sv. Vavrinca za hrad-
bami.

Silvester bol pokojný a rozvážny
muž. Na Východe ohrozovalo Cirkev
učenie bludára Ária, s ktorým musel
Silvester bojovať. Bojoval aj s dona-
tistami. Za jeho pápežstva sa konal
aj prvý všeobecný koncil v Nicei
v Malej Ázii a jeho rozhodnutia sa
stali záväznými pre celú Cirkev.

Pápež Silvester zomrel 31. de-
cembra 335. Pochovali ho v Prisci-
liných katakombách. Svätý pápež
Silvester I. patrí medzi prvých
nemučeníkov, ktorým prejavovala
tak západná ako aj východná Cirkev
liturgickú úctu.      – rm –

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA

Sväté omše – kaplnky
Ústav Po o 11.00, Ut o 13.00,

St, Št, Pi, So a Ne o 11.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 9.00 9.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 10.30 10.30 18.00 10.30

1. V pondelok, 25. 12., o 15.00 hod.
sa v MsKS v Trebišove uskutoční
Jasličková akadémia, ktorú na-
cvičil náš detský spevácky zbor.

FARSKÉ OZNAMY

Na Vianoce, celý rok
dajte Láske prístrešok.
Nech sa vo Vás rozhostí
radosť z Božej milosti.

– R. r. –


