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XVII. ročník

7. decembra 2014
2. adventná nedeľa

Resp.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám
svoju spásu.

U

Daniela Ferenčíková, katechétka

Hovorme o veľkej túžbe ľudských
sŕdc, ktoré túžia po stretnutí s na-
rodeným Ježišom. Advent nás vyzýva
k tomu, aby sme si všímali a vnímali
dni, ktoré prežívame v tomto čase
milosti a ponúka nám, aby sme ich
prežili naplno v radosti a túžbe. Mu-
síme si uvedomiť, že Boh nie je mi-
nulosťou, ale nie je ani budúcnos-
ťou vo všetkých tých veciach, za kto-
rými sa každodenne ženieme. Boh je
tu teraz a chce sa vteliť i prísť do
nášho sveta, aj do nášho srdca prá-
ve v tomto požehnanom čase. Ale
iba tí, ktorí očakávajú niečo výni-
močné a krásne, iba tí si to všimnú.

Požehnané adventné dni plné ra-
dosti a pokoja vám vyprosuje Daniela.
 n

ADVENTNÁ PREDVIANOČNÁ
príprava má dávnu tradíciu,
počas ktorej sa ľudia chystali

na slávenie Vianoc. Nemožno po-
chopiť pravý zmysel Vianoc bez pre-
žívania adventu, bez príchodu nie-
koho, kto vlastne dáva pravý zmysel
týmto sviatkom.

Dávno sa ľudia ráno ponáhľali
s rozsvietenými lampášmi na rorátne
sv. omše. Plní očakávania i radosti
sa pripravovali na veľké tajomstvo
narodenia Ježiša Krista. Aj keď sa
žilo biedne a chudobne, ľudia však
boli oveľa bližšie svojím srdcom
k týmto tajomstvám Vtelenia. Vedeli,
že to nie je len taký hocijaký prí-
chod, na ktorý sa pripravujú, ale že
je to aj očakávanie druhého Kristov-
ho príchodu. Príchod Božieho Syna si
naozaj vyžaduje, aby naň bol človek
úplne pripravený, a preto je veľmi
dôležité, aby sme v našich rodinách
hovorili o príchode Boha medzi nás.
Rozprávajme o týchto udalostiach
nadšene, lebo je to radostná novina,
ktorú nám zvestoval sám Boh.

PRIEPAST¡MEDZIMEDZIMEDZIMEDZIMEDZIVIEROU

AAAAA PODNIKANÍM
PREDSEDA PÁPEŽSKEJ rady pre

spravodlivosť a pokoj prišiel na Slo-
vensko uviesť vydanie dokumentu „Povo-
lanie podnikateľa“, ktorého preklad dala
vypracovať Sociálna akadémia. Kardinál
Turkson predniesol príhovor 250 podni-
kateľom, účastníkom medzinárodnej kon-
ferencie zorganizovanej Sociálnou aka-
démiou a spoločenstvom rodín Venite.

Zdôraznil, že ekonomické krízy veľmi
úzko súvisia s krízami morálnymi, a pre-
to je v podnikaní nielen dôležité praco-
vať, vyrábať produkty a tvoriť bohatstvo,
ale predovšetkým „dobre pracovať, robiť
dobré produkty a vytvárať dobré bohat-
stvo“. Tieto tri zásady, ktoré približuje aj
publikácia „Povolanie podnikateľa,“ spolu
s rešpektovaním ľudskej dôstojnosti,
princípov solidarity, subsidiarity a zodpo-
vedného spravovania zverených dobier,
dokážu podľa kardinála výrazne zlepšiť
a ozdraviť podnikateľské prostredie.

30-stránkový dokument, ktorý na
konferencii predstavili, je rozdelený do
87 bodov a v mnohom sa inšpiruje so-
ciálnou encyklikou pápeža Benedikta
XVI. Caritas in veritate. Slovenské vyda-
nie je sprevádzané fotografiami a dopl-
nené prílohou nazvanou „Otázka pre
podnikateľa“, napr.: „Podporujem vše-
stranný rozvoj osôb na mojich pracovis-
kách?“ V jeho úvode nachádzame nasle-
dovné myšlienky:

„Keď podniky a trhová ekonomika riad-
ne fungujú a usilujú sa slúžiť spoločnému
dobru, významne prispievajú k materiál-

nemu a dokonca aj duchovnému blahu
spoločnosti. Nedávne skúsenosti ukazujú,
aké škody spôsobuje zlyhanie podnikov
a trhov. Transformácia, ktorej sme sa v na-
šej dobe stali svedkami – globalizácia, ko-
munikačné technológie a financializácia –,
je prínosom, ale sprevádzajú ju problémy:
nerovnosť, ekonomické otrasy, preťažova-
nie ľudí informáciami, finančná nestabilita
a mnohé ďalšie tlaky, ktoré odvádzajú od
služby pre spoločné dobro.

Podnikatelia, ktorí sa riadia etickými so-
ciálnymi princípmi, ktoré sa v praxi prejavu-
jú prostredníctvom cností – u kresťanov
prostredníctvom evanjelia –, môžu byť
úspešní a prispievať k spoločnému dobru.
Prekážky v službe spoločnému dobru pri-
chádzajú v mnohých podobách – nedosta-
točné dodržiavanie zákonov, korupcia,
sklon k chamtivosti, zlé spravovanie zvere-
ných zdrojov –, ale najzávažnejšie pre pod-
nikateľa na osobnej úrovni je, keď žije
„rozdeleným“ životom. Tento rozpor medzi
vierou a bežnou podnikateľskou praxou
môže viesť k nerovnováhe a nesprávnej od-
danosti svetskému úspechu.

Alternatívna cesta – na viere založené
„podnikanie ako služba“ – ponúka podni-
kateľom širšiu perspektívu a pomáha vná-
šať rovnováhu medzi požiadavky sveta
podnikania a etické sociálne princípy,
u kresťanov osvietené evanjeliom. Tu sa
uplatňujú tri štádiá: vidieť, posúdiť a konať,
aj keď je jasné, že tieto tri aspekty sú
vzájomne hlboko prepojené.“
http://www.tkkbs.sk/
view.php?cisloclanku=20141202018

„Medzi vierou a podnikaním sa vo
svete vytvorila priepasť a túto

priepasť je nevyhnutné preklenúť,“
povedal kardinál Peter Kodwo Appiah

Turkson v pondelok 1. decembra 2014
v Bratislave na konferencii

„Hodnoty v podnikaní“.



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 10:30

Charitný dom J.M. 16:00 9:00
Rómska osada 16:00

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
ústav 11:00 11:00 11:00

L
eg

en
d
a
: 

  
† 

ú
m

ys
el

 z
a
 z

os
n

u
lý

ch
, 

¤
 ú

m
ys

el
 z

a
 z

d
ra

vi
e 

a
 B

ož
ie

 p
ož

eh
n

a
n

ie

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Nepoškvrnené počatie Panny Márie 6:10 ranné chvály

Gn 3,9-15.20; Ž 98; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38 6:30 prikázaný sviatok

11:30 ¤ Tomáš, Vladimír, Erika s rod.

18:00 ¤ pro populo

6:30
Iz 40,1-11; Ž 96; Mt 18,12-14 11:30 † kňaz Štefan

Hľa, Pán, Boh prichádza so všetkou mocou. 18:00 † 2xJán, Michal, Mária

6:30
Iz 40,25-31; Ž 103; Mt 11,28-30 11:30 ¤ rod. Tothova

Duša moja, dobroreč svojmu Bohu. 18:00 ¤ prvoprijímajúce deti

Iz 41,13-20; Ž 145; Mt 11,11-15 6:30

11:30 † Július

18:00 † Július

Iz 48,17-19; Ž 1; Mt 11,6-19 6:30

11:30 ¤ Andrej

18:00 † Ondrej, Anna, Ján

Sv. Lucie, pn. mč. 7:00 † Mária, Štefan

Sir 48,1-4.9-11; Ž 80; Mt 17,10-13   Bože, obnov 

nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. 18:00 † Jozef, Jozef, Mária

7:10 ranné chvály

7:30 † Mária, Peter, Ján

9:00 ¤ prvoprijímajúce deti

10:30 ¤ pro populo

Duša mi plesá v mojom Bohu. 18:00 † Mikuláš, Irena, Štefan

Ne
14. 12. 

St
10. 12. 

Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý 

a veľmi láskavý.

3. adventná nedeľa

Iz 61,1-2a.10-11; (Ž) Lk 1,46b-50.53-54; 1 Sol 5,16-

24; Jn 1,6-8.19-28

Po
8. 12. 

Ut
9. 12. 

Pi
12. 12. 

So
13. 12. 

Št
11. 12. 

Pane, kto nasleduje teba, bude mať 

svetlo života.

Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal 

veci zázračné.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY omši v kostole. Hosťom bude Ma-
rián Lipovský z kapely Timothy.

10. Na budúcu nedeľu 14. 12. o 15.00
v rekolekčnej miestnosti bude
stretnutie rodín spojené s premie-
taním filmu.

11. V tomto školskom roku budú pred-
metom biblickej olympiády Kniha
Jozue, Kniha Tobiáš, Skutky apošto-
lov. Povzbudzujeme žiakov a štu-
dentov do štúdia Svätého písma
a zapojenia sa do súťaže.

12. Aj tento rok organizujeme pre osa-
motených štedrú večeru na fare
24. 12. o 16. hod. Záujemci nech sa
prihlásia do 17. 12. v sakristii.

13. Sr. Veronika začína pripravovať Jas-
ličkovú pobožnosť s deťmi. Prosíme
katechétky a deti, aby sa zapojili
do úcty a klaňaniu sa Kristovi v no-
vonarodenom dieťati v jasliach.

14. Spoločná sviatosť zmierenia bude
v sobotu 20. 12. od 9.30 do 16. hod.
Ranná sv. omša nebude. Omše
budú o 12. a o 16. hod. V ZH bude
spoveď v piatok 19. 12. o 16. hod.

15. Spovedanie chorých pred sviatka-
mi bude v pondelok 22. 12., preto
ich do 21. 12. nahláste v sakristii.

16. Vianočný koncert Katky Koščovej
s kapelou bude v nedeľu 21. 12.
o 19.30 hod. v MsKS. Vstupné 6 €.
Účasťou podporíte dobrú vec.

Svoje milodary na temperovanie a dlažbu kostola môžete posielať aj na číslo nášho
účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 7654.

14.12.2014 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie L. Fraštia R. Bartovič Z. Bačová H. Fraňová

žalm J. Dibdiak

2. čítanie L. Fraštiová I. Bartovičová J. Bajusová sr. Alojzia

prosby K. Fraštiová M. Chýlová N. Kraščeničová M. Vargová

Všeobecný: Aby narodenie Vykupite-
ľa prinieslo pokoj a nádej všetkým
ľuďom dobrej vôle.
Evanjelizačný: Aby rodičia boli sku-
točnými evanjelizátormi, ktorí budú
odovzdávať svojim deťom vzácny dar
viery.
Úmysel našich biskupov: Aby sme
sa s radosťou pripravovali na naro-
denie Spasiteľa v našom srdci a aby
betlehemské svetlo prežiarilo temné
stránky našich rodín i spoločnosti.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA DECEMBER

1. Zbierka na Charitu činila v TV
923,72 € a v ZH 45 €. Na kostol
darovali z pohrebu Mikuláša 50 €,
bohuznámi 40 € a v ZH 500 €.

2. V adventnom období o 7. hod. pri-
náša Rádio Lumen rorátne sv. om-
še. V spolupráci s  KBS denne
o 6.50 hod. vysiela myšlienky sv.
Jána Pavla II.

3. Vianočný dar pre chudobných or-
ganizujeme aj v tomto adventnom
čase ako skutok lásky pre tých,
ktorí trpia nedostatkom.

4. Biblické stretnutia počas adventu
sú v stredu po večernej sv. omši.
Zamýšľame sa nad 1. a 2. kap. Lu-
kášovho evanjelia.

5. Pozývame rodičov, manželské páry
a všetkých, ktorým záleží na mla-
dej generácii, na stretnutie s o.
Marekom Forgáčom, kňazom a psy-
chológom. Témou stretnutia je
„Nahliadnutie do duše mladého
človeka“. Stretneme sa v nedeľu
7. 12. o 15.00 na fare.

6. V pondelok 8. 12. je prikázaný
sviatok Nepoškvrneného počatia
Panny Márie, preto sú sv. omše
ako v pracovný deň a naviac sv.
omša o 16. hod. v Charitnom dome
na Paričove. Môžeme získať plno-
mocné odpustky. Po omšiach si
uctíme sochu Nepoškvrnenej na
mórovom stĺpe.

7. Prezentácia púte Rím – San Gio-
vanni Rotondo z leta 2014. Po-
zývame na premietanie fotiek do
rekolekčnej miestnosti v pondelok
8. 12. po obedňajšej a večernej sv.
omši. Pozývame hlavne tých, ktorí
sa nemohli púte zúčastniť.

8. V piatok 12. 12. bude v našom kos-
tole o 16.30 hod. Adventný kon-
cert Základnej umeleckej školy.

9. Pozývame mladých aj mladých du-
chom na modlitbové stretnutie
v piatok 12. 12. po večernej sv.


