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1. ADVENTNÁ NEDEĽA
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Resp.: K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.
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RAZ V NEBI SA ROZHODLI
zvolať zasadanie, na ktorom
sa mali riešiť dôležité veci.

Prišlo celé nebo. Synodu slávnostne
otvoril sám Ježiš Kristus, ktorý sa
všetkým zveril so svojím trápením.

„Tridsaťtri rokov som žil na zemi,
tri roky som vyučoval. Neustále som
zdôrazňoval, že nie je možné, aby
sme stále iba hovorili o tom, čo
robíme, ale že sú potrebné aj skutky.
Dal som sa preto ukrižovať a zdá sa,
že na zemi to nikto nepochopil.“

V nebeskej aule nastalo veľké
ticho. Po chvíli sa postavil jeden
z anjelov a nesmelo sa spýtal Pána:
„Ako to chceš riešiť?“

„Rozhodol som sa, že ľuďom vez-
mem hlas, tak ako kedysi Zacha-
riášovi, možno to pomôže,“ povedal
Ježiš, „vrátim im ho až vtedy, keď
všetko pochopia.“

A stalo sa. Na druhý deň všetci
ľudia na zemi stratili hlas. Všetko
onemelo, nič nepomáhalo, nezaberali
nijaké lieky. „Onemeli“ školy, úrady,
ulice, obchody... Nikde nebolo počuť
ani hlások. Zmĺkol rozhlas aj
televízia.

Čo budeme robiť? Ako sa budeme
medzi sebou dorozumievať?

Na zemi však žili ľudia, ktorí sa
zmierili so svojím osudom a s poko-
rou prijali rozhodnutie z neba. Mamy
a dôchodcovia. Na vyjadrenie svojej
lásky k deťom nepotrebovali slová.
Nežne ich túlili k sebe, častejšie ich
pohládzali. Chorí a starí cítili, že tí,
ktorí sa o nich starajú, nemajú síce
hlas, no zmenili svoje správanie. Na
vyjadrenie lásky a ochoty používali
nežné gestá, obetavo ich ošetrovali,
kŕmili tých, ktorí sa už sami
nevládali najesť.

Život na zemi predsa len trochu
zosmutnel. Smiať sa a nevydať
hlások? Nebolo počuť detský plač ani
smiech, krik detí utíchol. Aj dospelí
si uvedomili, ako ťažko sa žije bez
hlasu, hoci boli situácie, keď si
vystačili úprimným pohľadom, nesi-
leným úsmevom. Toľko nám hovorí
jeden príbeh.

Pán Ježiš nám vracia hlas. V nebi
zavládla spokojnosť. Aj v našom
spoločenstve si dokážeme pomáhať
nielen sľubmi a slovami, ale najmä
skutkami. Nemožno milovať Boha
a pritom odmietať a nevšímať si
svojho blížneho. Nečakajme na to,
aby v nebi znovu zvolali synodu.

– km –
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TOUTO ADVENTNOU PIESŇOU
spievanou v gregoriánskom choráli,
ktorá symbolizuje starozákonnú túžbu

nevykúpeného ľudstva po Mesiášovi, už
naši dávni predkovia slávili príchod Spa-
siteľa na tento svet. Podľa nej sa označuje
aj votívna sv. omša o Panne Márii v ad-
vente – „RORÁTY“.

Vstupujeme do prípravného obdobia na
Vianoce, ktoré označujeme ADVENT –
z lat. adventus – príchod. Čo a koho oča-
kávame? Aký príchod?

Aj keď do tretieho storočia nemáme
záznamy o svätení Vianoc v rannej Cirkvi,
po tomto období sa vždy 25. decembra
pripomína narodenie Ježiša Krista. Advent
bol zavedený pravdepodobne v štvrtom sto-
ročí v Španielsku. Od tých čias sa táto
tradícia rozvíjala po celom svete, aj v na-
šich krajoch. Čas, keď sa skoro ráno
chodilo na rorátne sv. omše, keď počas
dlhých zimných večerov v malej ale teplej
izbe sa spievali vianočné piesne v rodin-
nom kruhu, keď sa otvárali srdcia detí za
Božím dieťaťom – za Vianocami, ten čas
už asi pominul.

Čo teda znamená advent dnešných
čias? Už začiatkom novembra sa všetky
hypermarkety, ale aj menšie obchody, vyz-
dobia vianočnými ozdobami, odejú sa do
tisícok svetiel a lákajú ľudí „za výhodné
ceny“ nakupovať vianočné darčeky. Ľudia
sa predbiehajú, kto kúpi viac, lepšie či

NEMOTNEMOTNEMOTNEMOTNEMOTAAAAA

„Vráťme nášmu jazyku lásky
správnu mieru, zdržanlivosť alebo čosi,
čoho sa nedá len tak dotknúť, niečo
jemné, čo nám umožní zľahka sa
priblížiť k tajomstvu, ale pritom nič
nezašpiniť, neznesvätiť.“

A. Pronzato

zaujímavejšie. Často sa chválime za koľko
sme nakúpili. Nastalo zmaterializovanie
Vianoc, strácame zmysel pre advent.

Hlavnou príčinou je strata záujmu
o duchovný svet, o svoju dušu a honba za
hmotnými výhodami a pôžitkami. Dnes už
ani malé deti, ktoré majú ešte čistú dušu,
netúžia za Kristom, ale po vzore dospelých
sa prispôsobujú dnešnému svetu. Deti sa
netešia na Vianoce, ale na darčeky.

Dnes z nášho adventu vanie chlad –
tma. Spohodlneli sme na našej duchovnej
ceste a stávame sa zo dňa na deň hrieš-
nejšími, bez toho, aby sme sa očisťovali.
Svetlo Vianoc, ktoré napĺňa nádejou
a túžbou tmavý advent, nemôže tak pre-
niknúť do našej duše, ktorá je zaťažená
materiálnosťou, lenivosťou a zmyselnosťou.
Ak to chceme zmeniť, je najvyšší čas, aby
sme sa pozbierali a vykročili za nadpriro-
dzeným svetlom, ktorým je Kristus. Mô-
žeme tak urobiť práve teraz, v advente
najmä dobrou sv. spoveďou. Vtedy aj náš
advent, tmavý a studený, môže zažiariť.

Len cez vrúcne prežitý duchovný ad-
vent sa môžeme prepracovať k skutočne
radostným Vianociam. Skúsme sa v tejto
adventnej dobe presunúť do čias, keď
Betlehem spojil nebo so zemou, keď sa
Boh a človek stretli a pozreli si do očí, keď
prišiel ten, ktorý sa narodil v ľudských
srdciach. Urobme pre našich blížnych aj
pre seba všetko preto, aby sa vytratil chlad,
tma a ľahostajnosť v našich srdciach
a naplňme ho svetlom a teplom pokoja,
ktoré môže vyžarovať len láska akej nás
naučil ten, koho príchod čakáme –
Kristus.                        – bl –

Rorate coeli despur
Et nube pluant iustum...

Roste nebesá z výsosti
Oblak prš spravodlivého...



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18.00 10.30

Nový Ruskov 18.00 9.00
Rómska osada 16.00

nemocnica 16.00 16.00 16.00 16.00
ústav 11.00 11.00 11.00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Sv. Ondreja, ap. 6.30 † Ondrej, Dušan

Rim 10,9-18; Ž25;1Sol 3,12-4,2; Lk 21,25-36 11.30 † Andrej

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. 18.00 † Pavol, Mária, Andrej

Iz 11,1-10; Ž 72; Lk 10,21-24 6.30 ¤ rod. Karičkova

11.30 † Mária, Ján, Dušan, Juraj

18.00 † rod. Miľova, Farkašova

Iz 25,6-10a; Ž 23; Mt 15,29-37 6.30 ¤ Magdaléna

11.30 † 2x Jozef, Dušan, Mária, Barbora

18.00 † Jolana

Sv. Františka Xaverského, kň. 6.30 † Tichomír

Iz 26,1-6; Ž 118; Mt 7,21.24-27 11.30 † Milan, Anna, Andrej

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. 18.00 † Juraj, Mária

Sv. Jána Damascénskeho, kň. 
uč.

6.30 ¤ živí členovia BSJ

Iz 29,17-24; Ž 27; Mt 9,27-31 11.30 † Barbora, Jozef

Pán je moje svetlo a moja spása. 18.00 ¤ mlád. spev. zbor

Iz 30,19-26; Ž 147; Mt 9,35-10,1.5a.6-8 7.00 † mŕtvi členovia RB

Blahoslavení všetci, čo očakávajú Pána. 18.00 ¤ Ľubomír

7.30 † za duše v očistci

9.00 † Barbora

10.30
17.30 pobožnosť

18.00 ¤ rod. Vavrekova

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a 

plnosť pokoja.

Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho 

dní.

2. adventná nedeľa

Bar 5,1-9; Ž126; Flp 1,4-6,8-11; Lk 3,1-6
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6.12.2009 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie T. Tink A. Potocká D. Biž

žalm M. Borošová

2. čítanie P. Urban deti J. Karniš B. Dinisová

prosby B. Lešová T. Majerská M. Bižová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Voľbu do Farskej ekonomickej
rady prijali: Pavel Urban, Ján
Hudáček, Dušan Bíž a Peter
Sovák. Za nových členov sa
modlíme, aby verne plnili službu,
ktorú im Cirkev zverila.
V minulom období boli traja
členovia FER a teraz sú štyria,
ktorí sú zodpovední za finančné
a materiálne zabezpečenie far-
nosti. O pol roka zvolíme
a vymenujeme Farskú pastoračnú
radu, ktorej úlohou bude starať
sa o duchovné povznesenie far-
nosti, o ktoré neustále prosme.

2. Prvou adventnou nedeľou, tohto
roku 29. novembra, sa pre
kresťanov začína obdobie adven-
tu, prípravy na slávenie narode-
nia Ježiša. Slovo advent po-
chádza z latinského „adventus“ a
znamená príchod. Na neho sa
pripravujeme konkrétnymi skut-
kami, ktoré zlepšujú stav nášho
ducha.

3. Veniec je od nepamäti symbolom
víťazstva a kráľovskej dôstojnos-
ti. Adventný veniec vzdáva hold
tomu, ktorý je očakávaný a ktorý
zároveň prichádza ako víťaz, kráľ
a osloboditeľ. Rozlievajúce sa
svetlo z horiacich sviec vyjadruje
prichádzajúceho Krista, ktorý
rozptyľuje temnotu a strach, pre-
tože on je „Svetlo sveta“ (Jn 8,
12). Odporúčame, aby v rodinách
nám adventný veniec pripomínal
Kristov príchod na Vianoce
a okolo neho sme sa zhromaž-
ďovali ako Božia rodina, v ktorej
Kristus reálne žije.

4. V tomto týždni máme prvý pia-
tok, v ktorom sa môžeme zmieriť
s Bohom a začať konať pokánie
ako prejav prípravy na vianočné
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V sobotu 21. 11. sviatosť krstu
prijali Rebeka Vlasta Koščáková a
Nella Dorčáková. Vítame ich v
našom spoločenstve. Nech sú
rodičom na radosť a svetu na
osoh.

sviatky. Chorých pravidelne vys-
povedáme doma.

5. Dekanátné stretnutie mládeže
v Trebišove sa uskutoční 5. de-
cembra 2009. Začne sa regis-
tráciou od 8.30 hod. na Farskom
úrade a nasleduje sv. omša
o 9.30 hod. Pokračuje v Mestskom
kultúrnom stredisku od 11.00
hod. programom, medzitým obed
a workshopy. Záver bude patriť
kresťanskej skupine Kapucíni
z Bratislavy o 15.00 hod.
Príspevok mládeže 3 € (1 €
registrácia, 1 € obed, 1 € koncert).
Pozývame mládež a birmovancov,
ktorých účasť nahrádza „birmo-
vanecké stretko“.

6. Na koncert kresťanskej skupiny
Kapucíni pozývame nielen
mladých, ale aj všetkých veria-
cich. Tento koncert organizujeme
v spolupráci s gréckokatolíckym
farským úradom. Vstupné 1 €.

7. V deň sv. Mikuláša v nedeľu po
detskej sv. omši bude Mikuláš
rozdávať darčeky všetkým dobrým
a poslušným deťom.

8. V utorok 1.decembra sa po
večernej sv. omši uskutoční v
„orlovni“ biblické stretnutie.
Téma: Začiatok „Markovho evan-
jelia“. Pozývame všetkých, ktorí
sa chcú duchovne obohatiť,
načúvať Božiemu slovu a prehĺbiť
si vedomosti z Písma svätého.


