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XIX. ročník

27. novembra 2016
1. adventná nedeľa

[rok A, cyklus I.]

Resp.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

U

NÁŠ ŽIVOT SPREVÁDZAJÚ po-
city očakávania. Niekedy oča-
kávame veľké veci a udalosti.

Ale očakávania sprevádzajú aj jedno-
duché dni v našom živote. Charakte-
ristikou adventu je tiež očakávanie.
Advent sa definuje ako očakávanie
narodenia Ježiša Krista.

Má ale adventné očakávanie zmy-
sel? Na aký príchod Božieho Syna

Daniela Ferenčíková, katechétka

OÈAKÁVANIE
A D V E N T UA D V E N T UA D V E N T UA D V E N T UA D V E N T U

a radostnejším. K tomu nás však
nikto nemôže donútiť. Donútený
Kristus je Kristus nemilovaný. A to,
čo nemilujeme, nás nemôže naplniť
šťastím. Na začiatku adventu začí-
najme rozmýšľať o našich skutkoch
tmy. Naše adventné modlitby a sv.
omše nech sú prosbou k Bohu, aby
sme s jeho pomocou zanechali život
starého a hriešneho človeka. Kaž-
dým dňom sa približujme k našim
osobným Vianociam. Potom budeme
môcť po skončení adventu spojiť dve
slávnosti. Tešiť sa z historického
narodenia Ježiša Krista a z jeho na-
rodenia v našom živote. Požehnané
adventné dni plné pokoja a radost-
ného očakávania.    n

PO DLHEJ CHOROBE a pripútaní na
lôžko dnes môj otec zomrel.

Na počiatku jeho Alzheimerovej cho-
roby som si myslel, že čo už s takýmto
človekom. Nevie sa o seba postarať,
mama má s ním starosti, zaťažuje to aj
mňa, moju rodinu, všetkých okolo...
Povedal som si, že ja takto dopadnúť
nechcem. Zisťoval som na internete,
v ktorých štátoch je povolená eutanázia
a nedopustil som si čo i len náznak
toho, že tento jeho stav je na niečo uži-
točný.

Teraz na konci jeho
púte tu na zemi som
zistil, že nás naučil mi-
lovať. Naučil nás všet-
kých, čo mali s ním
niečo do činenia, aby
milovali viac a viac.

Keď sa raz stratil
v lese, čudovali sme
sa, a napokon sme sa
nad tým pousmiali.
Keď sa jeho stav zhor-
šoval, keď dokázal
kľučkou lomcovať pol dňa a mali sme
naňho zlosť, tak sme si postupne zvykli
a znášali to. Keď ho bolo treba prebaľo-
vať a my sme to spočiatku robili s ne-
vôľou, prekonali sme odpor a robili to
ako každú inú prácu.

Moja manželka mi ukázala, čo od nás
otec chce. Jediné, čomu rozumel, bol
láskavý pohľad. To jediné mal ako
odmenu za jeho utrpenie. To jediné sa
mu rátalo. Tým jediným odmeňoval aj
on nás – usmieval sa na nás a aj nám
sa to začalo rátať. Náš úsmev najprv
vyplýval z toho, že nám ho bolo ľúto, ale
práve tým sa naše duše stávali nežnej-
šími.

Keď už len bezmocne ležal 10 me-
siacov a bolo potrebné ošetrovať mu

ZOMRELMIMIMIMIMIOTEC
neustále sa zväčšujúce dekubity, kvôli
ktorým sme nakupovali drahé prístroje
a zainteresovali sme do toho celý tím
odborníkov a stálo nás to aj veľa, veľa,
veľa času, a už dokonca neexistovalo
nič viac, čo by sme mohli urobiť, potom
odišiel. Ako by nám chcel povedať:
„Teraz ste urobili všetko, čo ste mohli
urobiť, teraz vidím, že vaša láska
narástla a svoju úlohu som splnil.“

Nás ostatných môže akurát mrzieť, že
sme to nepochopili skôr, že sme sa sús-
tredili na nepodstatné veci, že sme boli
zahĺbení vo svojich trápnych problé-
moch, mysliac si, aké sú dôležité. A
hlavne, že sme sa naňho neusmiali

každý deň.
Čas, o ktorom sme

si mysleli, že môžeme
využiť oveľa lepšie, bol
časom v škole lásky.
Naučil nás milovať
ľudí, ktorých nechápe-
me, ktorí sa na nás
hnevajú, aj keď im
chceme dobre, na kto-
rých sa hneváme my,
ľudí, ktorých všetci už
odpisujú a už ani ne-

považujú za ľudí... Pochopil som, že
snáď asi nikdy vo svojom živote som
nevyužil čas lepšie ako pri jeho lôžku.
Som vďačný Bohu za tú milosť, že som
tam mohol byť deň čo deň a mohol sa
priučiť toľkej láske. Že moje srdce
o niečo zmäklo a ja som sa mohol stať
vďaka môjmu otcovi zas o niečo viac
človekom.

Za to všetko ĎAKUJEM.
Radoslav B.

P.S.: Tento list poslal pisateľ svojim priate-
ľom v deň smrti svojho otca. Nech je aj pre
nás školou lásky a úcty k starším. „Pod
maskou bolesti vždy nájdeme Krista.“
Sv. Matka Terézia.
S povolením pisateľa spracovala – hv –

Na začiatku som si myslela,
že musím obracať ľudí na vieru.

Medzičasom som sa naučila,
že mojou úlohou je milovať.

A láska obráti toho, koho chce.
Sv. Matka Terézia

čakáme? Na historický? Vieme, že
historický Ježiš už na tejto zemi žil.
Znova sa tu nenarodí.

Na sviatostný? Sviatostný Ježiš je
stále medzi nami prítomný. Žije
v eucharistii a v iných sviatostiach.

Na mystický? Aj mystický Ježiš je
prítomný medzi nami. Existuje vo
svojej Cirkvi a v svojom slove.

Je teda naše očakávanie opod-
statnené? Má reálne odôvodnenie?
Ak chceme, aby sa Kristus narodil
v našom živote, musíme sa pre neho
rozhodnúť. Musíme ho chcieť a cítiť,
že on má zmysel pre náš život. Byť
presvedčený o tom, že on môže
urobiť náš život zmysluplnejším



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

Charitný dom J.M. 9:00
Rómska osada

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

Iz 2,1-5; Ž 122; Mt 8,5-11 11:30 ¤ Martin 50 r.ž.

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 18:00 † Júlia

Iz 11,1-10; Ž 72; Lk 10,21-24 6:30

11:30 ¤ Ivan a Vlasta 55 r.spol.ž.

18:00 † Mária, Ján

Sv. Ondreja, ap. 6:30
Rim 10,9-18; Ž 19; Mt 4,18-22 11:30 ¤ Andrej

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. 18:00 † Angela, Viktor, Anton, Palko

Iz 26,1-6; Ž 118; Mt 7,21.24-27 6:30

11:30 † Ján, Mária

18:00 ¤ rod. Magnesova

6:30
Iz 29,17-24; Ž 27; Mt 9,27-31 11:30 † Mária,Ján 2x,Anna,Jozef, 

Andrej
Pán je moje svetlo a moja spása. 18:00 † Radko

Sv. Františka Xaverského, kň. 7:00 ¤ členovia R.B.

Iz 30,19-21.23-26; Ž 147; Mt 9,35–10,1.5a.6-8

Blahoslavení všetci, čo očakávajú Pána. 18:00 † Jozef Machala, kňaz

7:10 ranné chvály

7:30 † Božena, Cyril, Jozef, Mária

Iz 11,1-10; Ž 72; Rim 15,4-9; Mt 3,1-12 9:00 † Oľga, Juraj

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Barbora, Jozef

Po
28.11.

Ut
29.11.

Pi
2.12. 

So
3.12. 

Št
1.12.

Ne
4.12.

St
30.11.

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť 

a plnosť pokoja naveky.

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

2. adventná nedeľa

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť 

a plnosť pokoja naveky.
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OZNAMY

1. Dnes pri sv. omšiach požehnáme
prinesené adventné vence, ktoré
pripomínajú obdobie očakávania prí-
chodu Božieho syna na svet. Podľa
židovského kalendára je tento rok
5 777 od stvorenia sveta, čiže 3 761
rokov ľudia čakali na Mesiáša, preto
4 adventné sviece. Začalo adventné
obdobie. Nech začne aj naše pokánie
formou modlitby, pôstu a almužny.

2. Martin venoval 100 € na kostol.
3. Dnes je jesenná zbierka na cha-

ritu. Jarná zbierka bola použitá na
financovanie Hospicu v Bardejovskej
Novej Vsi, rekonštrukciu Krízového
centra pre matky s deťmi v Košickej
Novej Vsi a výmenu okien v Charit-
nom dome sv. Edity Steinovej vo Voj-
čiciach.

4. Počas adventu organizujeme Vianoč-
ný dar, finančnú zbierku na pod-
poru chudobných vo farnosti. Milo-
dary vložte prosíme do vyznačenej
schránky na stĺpe pod chórom.

5. V sobotu 3. 12. mládež a birmovanci
organizujú charitatívnu zbierku pot-
ravín KILO pred obchodnými nákup-
nými centrami Tesco, Kaufland
a Billa. Prosíme o kilo potravín pre
sociálne odkázaných ľudí.

6. Farský stolový kalendár 2017 si
budete môcť kúpiť  v sakristii od
1. 12. za cenu 5 €.

7. Pred prvým piatkom spovedáme iba
pol hodiny pred omšami. Chorých
a starých navštívia a vyspovedajú
kapláni nie na prvý piatok, ale až
pred vianočnými sviatkami.

8. Pútnici do Budapešti a Ostrihomu
odchádzajú v piatok 9. 12. o 8. hod.
od MsKS.

9. Katolícka televízia LUX bude od
5. do 11. 12. vysielať reláciu Týždeň
s farnosťou Trebišov po rannej
omši cca o 7.40 hod., po Korunke
milosrdenstva o 15.15 hod. a večer
o 19.50 hod. Záznam nájdete v ar-
chíve televízie. Tento týždeň sa zá-
roveň modlime za katolícke média,
aby šírili Ježišovu radostnú zvesť
a za život v jeho Cirkvi.

4.12.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie B. Lešová I. Bartovičová J. Muchinová E. Andrejko

žalm D. Telepčáková

2. čítanie M. Ruttkayová T. Bartovič M. Lörinčíková H. Andrejková

prosby A. Zapotoková R. Bartovič N. Tomková E. Andrejková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)

10. Dnešnú nedeľu po omšiach budú
veriaci z farnosti Trhovište predávať
vianočné oblátky po 1 € za 10 ks na
dostavbu ich fary.

11. Apoštolská penitenciária v mene
Svätého Otca Františka vyhlásila
Jubilejný rok Baziliánskeho rádu
sv. Jozafáta, ktorý potrvá od 12.
11. 2016 do 25. 11. 2017. Jubilejný
rok baziliáni slávia pri príležitosti
400-tého výročia obnovenia Rádu.
S tým súvisí možnosť získať úplné
odpustky pri návšteve Kaplnky
Krista Kráľa otcov baziliánov v Tre-
bišove za obvyklých podmienok.

12. V školskom roku 2016/17 budú
predmetom Biblickej súťaže: Kniha
Genezis 1. až 11. kapitola, Kniha
Sudcov, Kniha proroka Daniela 1.-6.
a 13.-14. kapitola, List sv. Pavla
Efezanom. Spoločná téma: Zápas
o pravé hodnoty. Školy sa majú do
súťaže prihlásiť na adresu DKÚ Ko-
šice do 30. 11.

13. Na slávnosť Nepoškvrneného poča-
tia Panny Márie 8. 12. bude v kos-
tole Adventný koncert. Jeho druhý
ročník opäť organizuje ZUŠ v Trebi-
šove. Výťažok z koncertu pôjde na
liečbu detských onkologických pa-
cientov.

14. Mesto Trebišov a MsKS vás pozývajú
na benefičný koncert Jedni dru-
hých bremená neste, ktorý sa usku-
toční 18.12. o 17. hod. v divadelnej
sále MsKS. Výťažok je určený pre
Spojenú školu internátnu v Trebišo-
ve na vzdelávanie mentálne postih-
nutých detí. Vstupné 2 €.

15. Tradičná zbierka „Pôstna krabička
pre Afriku“ v r. 2016 zaznamenala
najvyšší výnos počas celej svojej
existencie 200-tisíc eur. Tieto finan-
čné prostriedky pôjdu na prevádzku
rozvojového centra v Ugande, kde sa
SKCH stará o 45 HIV pozitívnych
detí. Celkovo sa tento projekt stará
o 265 detí na Haiti, 196 na Ukra-
jine, 1 117 v Indii, 259 v Albánsku,
196 vo Vietname, 89 v Kazachstane
a 370 v Ugande.


