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XIX. ročník

4. decembra 2016
2. adventná nedeľa

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

U

V ADVENTE SA TEŠÍME na
všetko pekné, čo zažijeme po-
čas vianočných sviatkov: nála-

du, spoločenstvo, idylku pri jaslič-
kách. Adventný čas však nie je urče-
ný len na čakanie na tieto príjemné
zážitky. Máme očakávať hlavne toho,
kto sa nám dokáže priblížiť ešte viac
než my sami sebe.

Branislav Babjak, kaplán
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jú sa nás,
prečo chceme
vstúpiť. Záro-
veň nás pou-
čujú, ako to
máme urobiť.

Obe posta-
vy nad portá-
lom sa od se-
ba veľmi líšia.
Jedna je veľ-
mi veľká a sil-
ná – muž ob-
lečený do šiat
z ťavej srsti. Aj napriek svojej
veľkosti si ale nepraje byť ničím
iným než hlasom volajúcim na púšti:
„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu
chodníky! “

Druhou postavou je bezmocná že-
na, ktorá čaká dieťa. Nič nehovorí,
mlčí, pozorne sústredená na to, čo
sa deje v jej tele. Jediné, čo ticho
šepká je: „Som služobnica Pána.“

Obe tieto postavy vedia, na koho
čakajú. Nečakajú na lepšie časy, ani
zábavné a vianočnou náladou pred-
chnuté udalosti. Čakajú na Boha
a vedia, že ak sú pripravené ho prijať,
nič nemôže zabrániť jeho príchodu.

Ak vieme i my, na koho čakáme
a sme si istí jeho príchodom, prežíva-
me advent správnym spôsobom. n

Cirkev v tejto adventnej dobe pou-
kazuje na dve postavy, ktoré nás,
každá svojím spôsobom, učia ako

treba čakať.
Advent je
vstupnou brá-
nou, ktorou
musíme prej-
sť, aby sme
tak vošli do
vianočnej svä-
tyne. Po stra-
nách brány
stoja dve pos-
tavy, ktoré tú-
to svätyňu
strážia a pýta-

V NEDEĽU 20. NOVEMBRA
2016 Svätý Otec František zat-
voril Svätú bránu na Bazilike

sv. Petra v Ríme. Farnosť Návštevy
Panny Márie v Trebišov mala výsadu,
že veriaci z blízkeho i ďalekého oko-
lia mali príležitosť prechádzať cez
Bránu milosrdenstva. Túto možnosť
využili aj veriaci z farnosti Lastovce
a filiálky Veľaty. V sobotu predpolud-
ním 15. 10. 2016 sa vybrali na púť
v mimoriadnom Svätom roku milosr-
denstva.

Po vystúpení z autobusu veriaci
smerovali ku kaplnke Božieho milo-
srdenstva, kde sa každý sám modlil.
Po chvíľke nás privítal pán dekan
Jozef Gnip a vyzval nás k vzbudeniu
si úmyslu púte a získaniu odpus-
tkov. Spoločne sme vchádzali cez
bránu s myšlienkou
„zakúsiť Božiu lás-
ku, ktorá utešuje,
odpúšťa a dáva ná-
dej“ tak, ako o tom
píše Sv. Otec Fran-
tišek v bule Mise-
ricordiae vultus.

Po usadení do la-
víc nás pán dekan
ešte raz srdečne
privítal a krátko
nás oboznámil
s históriou chrámu
a jeho najvzácnejší-
mi prvkami: rebro-
vou klenbou s maľ-
bami zo života Pan-
ny Márie (svätyňa)
a sv. Pavla Pustov-
níka (časť malieb
v lodi), obraz stret-
nutia Panny Márie

PÚT¡ MILOSRDENSTVA – FARNOST¡ LASTOVCE
s tetou Alžbetou
nachádzajúci sa
v lodi chrámu,
sedes pre kňaza.
Ďalšími vzác-
nosťami sú aj
mramorové epi-
tafy patrónov a
donátorov chrá-
mu Jána a Imri-
cha Perényiovcov
v presbytériu
chrámu.

Spoločná modlitba korunky Božie-
ho milosrdenstva nás priviedla k slá-
veniu sv. omše, kde sa sám Pán Je-
žiš dáva za nás a my, často márno-
tratní synovia a dcéry, ho v podobe
chleba a vína môžeme prijímať. Pán
farár Peter Šoltis nám v homílii pri-

blížil milosrdenstvo
na dnešné pomery.

Svätý rok milosr-
denstva bol ukonče-
ný, no výzva usku-
točňovať ho v každo-
dennom živote je
stále aktuálna.
Kaplnka chrámu
v Trebišove nám bu-
de pripomínať tento
vzácny čas mimo-
riadneho Roku milo-
srdenstva.

Vždy, keď sa po-
zrieme na hodinky
o 15.00, si na to
spomeňme a pove-
dzme si: „Ježišu, dô-
verujem ti.“

Monika
Ostrožovičová,

katechétka



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

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
ústav
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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 † kňaz Štefan

Hľa, náš Boh príde a spasí nás. 18:00 † Július

Sv. Mikuláša, bs. 6:30
Iz 40,1-11; Ž 96; Mt 18,12-14 11:30 † Anna, Milan

Hľa, Pán, Boh prichádza so všetkou mocou. 18:00 ¤ Mária, 70 r.ž.

Sv. Ambróza, bs. uč. 6:30
Iz 40,25-31; Ž 103; Mt 11,28-30 11:30 † Mária

Duša moja, dobroreč svojmu Bohu. 18:00 † Barbora, Michal

Nepoškvrnené počatie Panny Márie 6:30 prikázaný sviatok

Gn 3,9-15.20; Ž 98; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38 11:30 ¤ Sebastian

Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci 

zázračné.
18:00 † Július

Iz 48,17-19; Ž 1; Mt 11,16-19 6:30
11:30 † Ivan

18:00 † Ján, Barbora

Sir 48,1-4.9-11; Ž 80; Mt 17,10-13 7:00 † Alojz, Ján, Helena, Mária

Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár 

a budeme spasení.
18:00 ¤ Mariana, Matej

7:10 ranné chvály

7:30 † Július

Iz 35,1-6b.10; Ž 146; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11 9:00

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Miroslav, Mária, Anna

3. adventná nedeľa

Príď, Pane, príď a zachráň nás.

Po
5.12.

Ut
6.12.

Pi
9.12. 

So
10.12. 

Št
8.12.

Ne
11.12.

St
7.12.

Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo 

života.
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OZNAMY

1. Vo štvrtok 24. 11. sme darovali
7 vyradených lavíc pre potreby rož-
ňavskej diecézy.

2. Zbierka na charitu činila v TV
438,42 €, Ruž. bratstvo 100 €, ZH
41,20 €.

3. Počas Dní sv. Ondreja 25. 11. po-
mocný biskup Mons. Marek Forgáč
priniesol relikviu sv. Ondreja, apoš-
tola, ktorú si farníci uctili bozkom po
slávení Eucharistie. Celkovo konce-
lebrovalo 19 kňazov: 4 gréckokatolíci,
1 pravoslávny, sprievodca pútnikov
v Izraeli, 10 z dekanátu a 3 domáci
kňazi. Veriacich sme čakali viac.

4. Dnes v nedeľu o 19. hod. bude
stretnutie s adventným kazateľom
vdp. Rastislavom Dvorovým na fare.

5. 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.

6. Farský stolový kalendár 2017 je
v predaji po 5 €.

7. KBS odštartovala projekt adventných
myšlienok. Zaregistrovaní na strán-
ke zamyslenia.kbs.sk od 27.11. až do
Štedrého dňa budú dostávať na
e-mail myšlienky, vybrané pri príle-
žitosti budúcoročného 100. výročia
zjavení Panny Márie vo Fatime.

8. Rorátne sv. omše začínajú každú
stredu rannými chválami o 6.15
hod. potom omša. Stavy 7.12. ženy,
14.12. mládež a 21.12. detí. Potom
nasledujú symbolické raňajky.

9. Vo štvrtok 8. 12. je prikázaný svia-
tok Nepoškvrneného počatia Pan-
ny Márie. Po obedňajšej omši si
uctime jej sochu na mórovom stĺpe.
Omše budú ako v pracovný deň,
plus v Char. dome o 16. 00 hod.

10. 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.

11.12.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie L. Fraštia E. Dulovičová T. Majerská Z. Lešková

žalm J. Dibdiak

2. čítanie K. Fraštiová C. Rostášová J. Karniš M. Princíková

prosby L. Fraštiová E. Hovancová A. Potocká V. Leško

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

11. Pútnici do Budapešti a Ostrihomu
odchádzajú v piatok 9. 12. o 8. hod.
od MsKS. Organizačné pokyny sú na
nástenke a na web stránke.

12. 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.

13. 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 médiá.

14. Spoločná spoveď pred sviatkami
Narodenia Pána bude v sobotu
17. 12. Do 18.12. nahláste v sakris-
tii chorých. Prvopiatkarov, aj nahlá-
sených chorých navštívime a vyspo-
vedáme v pondelok 19. 12.

15. Farský úrad organizuje štedrú veče-
ru pre osamelých ľudí. Prosíme
nahláste sa do 18.12.

16. Pri východe z kostola môžete podpo-
riť petíciu proti geologickým pries-
kumom ropy a zemného plynu na
severovýchode Slovenska ako aj ich
následnej ťažbe. K tejto petícii vydal
otec arcibiskup súhlasné stanovisko.

17. Slávnosť 1. sv. prijímania bude
7. mája 2017 pre CZŠ Gorkého a ZŠ
Komenského a 14. mája 2017 pre ZŠ
M. R. Štefánika a ZŠ Pribinová.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA DECEMBER

Všeobecný: Koniec zneužívania detí na
vojenskú službu – Aby na celom svete
bolo odstránené pohoršenie, ktorým je
zneužívanie detí na vojenskú službu.
Evanjelizačný: Európa – Aby európske
národy znovu objavili krásu, dobro a
pravdu evanjelia, ktoré dáva životu
radosť a nádej.
Úmysel našich biskupov: Aby sme
slávnosť Narodenia Pána prežívali ra-
dostne a s vďačnosťou za všetky milosti
prijaté počas uplynulého roka.


