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Resp.: V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť
a plnosť pokoja.

2007
X. ročník

U

LITURGICKÝ ROK SA ZAČÍNA
časom-obdobím príprav na Via-
noce. Schyľuje sa k veľkej uda-

losti. Spasiteľ je na ceste k nám.
Berie na seba ľudské telo, chce okú-
siť, ako sa žije s ľudským srdcom.

Bude na chvíľu bezmocným malým
dieťaťom, ktoré chce skúsiť ako sa
raduje, plače, bolí, ako chutí chlebík,
koláč, ako je dobre byť v náručí svojej
mamy, aké
nežné je poh-
ladenie upra-
covaných rúk
m i l o v a n é h o
otca.

O tom všet-
kom On už vie,
veď je Boh! Ale
chce to prežiť
ako človek. Tu
s nami v na-
šich srdciach,
v rodinách,
v našom mes-
te, kostole,
v školách me-
dzi deťmi, ich
rodičmi, s na-
mi všetkými.

M o ž n o s ť
stretnúť sa
s Bohom je
niečo úžasné!
Zdá sa však, že tieto slová si tak
často opakujeme, že sa nám neraz
môžu stať iba prázdnou frázou a
pritom si neuvedomujeme, že sa
naozaj môžeme stretnúť – ja a Ježiš!
Reálne sa s ním stretáme cez svia-
tosti a vo Svätom písme.

Advent je tým časom objavenia
Svätého písma, ako to, čo z neho ako
pokrm nasávame pre každodenný náš
život, ako to všetko meníme na skut-

NEPOTIZMUS JE CUDZIE slovo
vyjadrujúce rodinkárstvo, u-
prednostňovanie príbuzných

z moci svojho postavenia. Poznáme
to z praxe, poniektorí na to určite
veľmi neradi spomíname. Pomôcť prí-
buznému je totiž jedna vec, ale ne-
kriticky ho protežovať zase čosi úplne
iné. Nespravodlivé, a teda zlé. Preto
to nepatrí ani do Božieho kráľovstva,
ako nás o tom poúča Ján Krstiteľ

v evanjeliu dnešnej nedele: „Nenazdá-
vajte sa, že si môžete povedať: – Naším
otcom je Abrahám!“ Ide mu o kritiku
istoty budúcej spásy zakladajúcej sa
len na príslušnosti k izraelskému
ľudu, k Abrahámovmu potomstvu.
Ján Krstiteľ tak ohlasuje začiatok čo-
hosi nového, čo nastupuje s osobou
prichádzajúcou po ňom. Ohlasuje
nastávajúce Božie kráľovstvo, do kto-
rého budú mať prístup všetci tí a zá-
roveň len tí, ktorí budú prinášať ovo-
cie pokánia. Nastáva čas pre nový
ľud, pre nový vyvolený národ, neob-
medzujúci sa na určité etnikum a len

na prirodzené väzby. Ján ohlasuje
zrodenie nového človeka skrze krst
Duchom Svätým a ohňom. V advent-
nom čase budeme o tomto počuť čas-
to. Len skúsme to na sebe aj precítiť
- to, že sme ako kresťania noví ľudia
nech neostáva len frázou, skúsme sa
úprimne obnoviť, aj sviatosťou zmie-
renia, pokúsiť sa o zmenu čohosi, čo
mne prekáža, aby som miloval, alebo
iným prekáža, aby som bol milovaný,

p o k ú s m e
sa prežívať
s p o l u p a t -
r i č n o s ť
s blížnym
ako so
svojím bra-
tom či ses-
trou, veď
o tomto no-
vom ľude
platí Kris-
tovo slovo:
„Každý, kto

plní vôľu môjho Otca, ktorý je na
nebesiach je môj brat i sestra i matka.“
Toto sú tie nové „rodinné“ zväzky
nového Božieho ľudu. Ako pokrstení
k nemu patríme, ale ako neplodný
strom môžeme byť vyťatí a hodení do
ohňa. Tvrdé pravidlá, ale jasné. A
spravodlivé.   n

RODINKÁRSTVO?

ky. Je to čas na premýšľanie, na po-
rovnávanie svojho života so životom
spred roka. Koľko radosti, dobra, lás-
ky, pozornosti sme rozdali svojim
blížnym aj tým neznámym, ktorých
sme len tak úchytkom minuli na
ulici. Či sme sa častejšie „nepono-
rili“ do svojho vnútra a bez povšim-
nutia prehliadli človeka, ktorého
dobre poznáme, ale pre nás nič ne-

znamená.
Hlavou nám

víria myšlien-
ky, tisíce myš-
lienok. Nevší-
mame si nič,
na nič a na
nikoho nemá-
me čas. Po
celé dni máme
plné ruky prá-
ce, čosi vyba-
vujeme, nie-
kam utekáme,
zdravíme „dob-
rý“ a potom
„dovi“. V zhone
povinností sa
vytráca aj náš
p raobyča jný
záujem o dru-
hého. „Ako sa
máš? Čo
rodina, deti?“

Otázky, ktoré nás oberajú o čas.
Nezostáva nám čas na rozhovory,
stretnutia. Často pozeráme na ho-
dinky. Neuvedomujeme si, že aj náš
život je čas, ktorý sme dostali ako
dar od Stvoriteľa.

Aj toto krátke adventné obdobie je
časom, ktorý by sme mali prežívať
pokojnejšie, bez stresov a ponáhľa-
nia, aby sa Spasiteľ mohol narodiť aj
v našom srdci.         – km –

RODINKÁRSTVO?

È A S
OÈAKÁVANIA



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 18.00 18.00 18.00 7.30 18.00

Vojčice, charita 10.30
Zempl. Hradište 18.00 10.30

Nový Ruskov 17.30 9.00

Rómska osada 16.00

nemocnica 16.00 16.00 16.00
ústav 11.00 11.00 11.00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6.30
Iz 35,1-10; Ž 85; Lk 5,17-26 11.30 ¤ Mária

Hľa, náš Boh príde a spasí nás. 18.00 † rod. Kičinkova

Sv. Damaza I., pp. 6.30
Iz 40,1-11; Ž 96; Mt 18,12-14 11.30 † Anna a Michal s deťmi

Hľa, Pán, Boh prichádza so všetkou mocou. 18.00 † Michal

Prebl. Panny Márie Guadalupskej 6.30
Iz 40,25-31; Ž 103; Mt 11,28-30 11.30 † Anna 

Duša moja, dobroreč svojmu Bohu. 18.00 † Cilina, Leonila, Irmgarda, 

Andrej, Mária

Sv. Lucie, pn. mč. 6.30
Iz 41,13-20; Ž 145; Mt 11,11-15                     Milostivý 11.30 ¤ víť.Nepošk.srdca PM

a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. 18.00 † Mária, Štefan

Sv. Jána z Kríža, kň. uč. 6.30
Iz 48,17-19; Ž 1; Mt 11,16-19 11.30 † Mária, Alžbeta

Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života. 18.00
Sir 48,1-4.9-11; Ž 80; Mt 17,10-13     Bože, obnov nás, 6.30

rozjasni svoju tvár a budeme spasení. 18.00 † Daša

7.30 † Peter

9.00 † Katarína

10.30 † Verona, Jozef

Iz 35,1-6a.10; Ž 146; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11 17.15 vešpery

18.00 † Mária, Ján

Po         
10.12.

Ut       
11.12.

St         
12.12.

3. adventná nedeľa

Pi          
14.12.

Št        
13.12.

Ne      
16.12. 

So       
15.12.
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16.12.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie A. Zapotoková A. Potocká M. Bižová

žalm J. Obrin

2. čítanie M. Čierna deti J. Karniš B. Dinisová

prosby M. Ščerbej  D. Biž

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Na kostolné potreby venovala bo-
huznáma 1000 Sk. Na charitu
v Trebišove 1000 Sk. Z krstín D.
Tomu venovali na farské potreby
5000 Sk Pán Boh zaplať.

2. Srdečne Pán Boh zaplať aj tým,
ktorí prispeli na „Mikuláša“ a
síce: Pavlovi Šimkovi z Milhos-
tova a firme „Eva“ Nižný Hrušov,
Ľubomír Maženský.

3. Zbierka na charitu bola vo výške
16.150 Sk. Boh zaplať!

4. Farský ples: Hláste sa na farský
ples, nenechávajte si to na po-
slednú chvíľu. Termín do 15.12.
2007. V prípade malého záujmu
ples nebude.

5. Farský kalendár: V sakristii si
môžete zakúpiť farský kalendár
s fotografiami z udalostí vo farno-
sti. Cena 100 Sk.

6. Hláste chorých, ktorí chcú prijať
sv. zmierenia pred Vianočnými
sviatkami – prosíme, aby ich
príbuzní zapísali v sakristii
kostola do 12.12.2007. Uveďte
meno a priezvisko a presnú
adresu!!! Týchto chorých budeme
spovedať v piatok 14.12.2007od
8.00 hod.

7. Intencie (sv.omše): V sakristii u
p. kostolníčky alebo  p. kostolní-
ka, môžete hlásiť intencie (sv.
omše) na rok 2008.

8. Vojčice: Zbierka na výstavbu
farskej budovy bude na tretiu
adventnú nedeľu. Pán Boh zaplať
za pochopenie.

9. Stretnutie lektorov: Dňa
12.12.2007 bude stretnutie lekto-
rov. Začíname sv. omšou o 18.00
hod. Prosíme lektorov, aby sa
tohto stretnutie zúčastnili.

10. Dňa 14.12.2007 bude koncert
skupiny SLNOVRAT, nominanta
na žánrovú cenu AUREL 2007
v žánri folk a worldmusic a lau-
reáta festivalu Strunobranie 2007.

Pozýva vás OZ Slnovrat. Koncert
sa uskutoční vo farskej pivnici po
večernej sv. omši.

11. V tomto týždni pozývame na ad-
ventnú duchovnú obnovu s otcom
Polykarpom pri večerných sv.
omšiach. Nájdime si čas na mod-
litbu a sv. omšu. Témy duchovnej
obnovy: Pondelok 10.12.:  Viera
Utorok 11.12.: Nádej
Streda 12.12.: Láska
Štvrtok 13.12.: Manželstvo-Rodina
Piatok 14.12.: Mládež
Tieto sv. omše začínajú o 17.30
modlitbou sv. ruženca.

12. Vianočné vysluhovanie sviatosti
zmierenia:
VOJČICE: na tretiu adventnú ne-
deľu od 16.00 hod. V túto nedeľu
bude sv. omša o 18.00 hod.
HRADIŠTE: v sobotu 15.12. 2007
od 16.30 hod. Sv. omša bude ve-
čer o 18.00 hod.
Sv. zmierenia chorých 14.12. 2007
– piatok od 8.00 hod.
RUSKOV: vo štvrtok 13.12. 2007
od 17.00 hod., sv. omša o 18.00
hod. V nedeľu 16. 12. 2007 od
8.00 hod., sv. omša o 9.00 hod.
Sv. zmierenia chorých: 14.12.2007

ZZZZZOOOOO     zzzzz¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V sobotu 1. 12. sviatosť krstu
prijali Dávid Toma, Jakub
Bystričan a Slavomír Jenčo.

Vítame ich v našom spoločenstve.
Nech sú rodičom na radosť a svetu
na osoh.

VIANOČNÝ DAR
Aj v tomto roku  budeme v našej

farnosti solidárni s ľuďmi, ktorým
treba pomôcť.

Pokladnička „Vianočný  dar“
je položená v kostole.

Vyzbierané peniaze pomôžu prežiť
niektorým rodinám krajšie

sviatky.
Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať!


