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XIX. ročník
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3. adventná nedeľa

Resp.: Príď, Pane, príď a zachráň nás.

U

BLÍŽI SA ČAROVNÝ čas Vianoc.
Zovšadiaľ na nás „útočia“ via-
nočné piesne, reklamy, ideál-

ne obrázky krajiny s malou zasneže-
nou chalúpkou a nežné obrázky
rozkošných detí, šteniatok či mačia-
tok. Každý človek dúfa, že prežije
zázračné Vianoce. V obchodných cen-
trách hľadáme niečo, čo bude najväč-
šie, najkrajšie, najlepšie, najúžas-

Zuzana Bačová, katechétka

NAOZAJ PRÍDEPRÍDEPRÍDEPRÍDEPRÍDE
BOBOBOBOBOZZZZZ¡¡¡¡¡IEIEIEIEIE DIET¡A?

té je uvedomiť si, že Ježiš sa narodí
bez ohľadu na to, či máme všetko
upratané, napečené a nakúpené.
Otázkou však ostáva, či sa narodí aj
v našich srdciach a rodinách. To pod-
statné je, aby sme si posilnili svoje
srdce nádejou, očakávaním a istotou
z Pánovho príchodu.

My sa už nemusíme pýtať Ježiša:
„Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme
čakať iného?“ My vieme, kto je to die-
ťa, ktoré sa narodí v Betleheme, ale
aj to, čo urobí pre človeka. Môžeme
však pouvažovať nad tým, či skutoč-
ne veríme v Božie dieťa alebo všetko
konáme len pod rúškom tradície
a nostalgie.       n

nejšie. Sme netrpezliví, počítame dni
a vyratúvame, čo ešte musíme stih-
núť urobiť, aby bolo všetko ideálne.

Ježiš sa však dnes jasne pýta
anonymných zvedavcov, ktorí vyšli na
púšť, čo vlastne hľadajú, čo chcú
nájsť? Ak sa v tomto adventnom
čase aspoň na krátku chvíľu zasta-
víme, mohli by sme pouvažovať, čo
i my sami v skutočnosti hľadáme
a kde to hľadáme. Čo je tou pravou
a skutočnou podstatou adventu i sa-
motných Vianoc?

Prorok Izaiáš hovorí: „Hľa, váš
Boh! On sám príde a spasí vás.“ Ne-
musíme hľadať, zháňať, či predbie-
hať sa s nákupnými vozíkmi. Dôleži-

TICHOADVENTUADVENTUADVENTUADVENTUADVENTU
„Ľud bývajúci v temnotách uvidel
veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým,

čo sedeli v temnom kraji smrti.“
Mt 4, 16

ADVENT OD 4. STOROČIA ozna-
čuje 4-týždňovú prípravu na
sviatok Božieho narodenia.

Toto obdobie príchodu (lat. adventus
= príchod) bolo spojené s pokáním
a modlitbami.

S adventom začína ročné obdobie
s najdlhšími večermi. Zima, ktorá je
vonku, núti ľudí zatvárať okná a dve-
re, čím sa vytvára v domoch a izbách
priestor pre ticho. Môžeme teda ad-
vent nazvať časom ticha či tichým
časom. Môžeme alebo nemôžeme?
Možno to tak bolo, ale dnešné spro-
fanovanie Vianoc i adventu preniklo
do všetkých sfér, zasiahlo väčšinu
ľudí najmä v bohatých krajinách.

Dnes sa už ľudia nenáhlia húfne
na roráty s lampášmi v rukách, ani
večerné čítanie Svätého písma nie je
najpopulárnejšie. Adventné piesne,
chystanie adventných vencov či jasli-
čiek tiež už nie sú hromadným javom
v našich rodinách. Aj keď išlo pre-
važne o ľudové tradície, mali svoj
význam, lebo sa s nimi spájala sta-
rostlivá príprava na narodenie Ježiša
Krista, na príchod Boha do rodín
a do ľudských sŕdc.

Komercializácia Vianoc, ale i celé-
ho adventu, dosiahla kritický bod.
Vieme ako veriaci zaujať k tomu
správny postoj? Predvianočná atmos-
féra v hypermarketoch i na uliciach je
z kresťanského hľadiska vo väčšine
prípadov škodlivá, ale hlavne falošná,
lebo signalizuje konzumné Vianoce.

Aj keď nemôžeme mať
nič proti darčekom, ak
sú prejavom štedrosti,
radosti a lásky, ani proti
stromčeku či Štedrej večeri,
ale keď chýba duchovno, všetko to
môže pôsobiť len ako fraška.

Pre skutočných veriacich začína
advent vytváraním priestoru ticha pre
Božiu prítomnosť. Advent má byť ča-
som modlitby a pôstu, lebo len tak sa
človek môže oslobodiť od vecí viditeľ-
ných, materiálnych, a tak sa upriamiť
na svet neviditeľný – Boží. Cieľom ad-
ventnej doby je posilniť nás na ceste
ku Kristovi. Všetkým ľuďom ohlaso-
vať evanjelium je predpokladom, aby
sa naplnili slová v modlitbe Pána:
„Príď kráľovstvo tvoje“.

V každom človeku sú temné strán-
ky, slabosti a dakedy aj hlboké, ne-
bezpečné rany hriechov, dlhov a vín,
ktoré čakajú na odčinenie, splatenie,
vykúpenie. Tiež si musíme uvedomiť,
že väčšina ľudstva žije akoby pred
narodením Krista, lebo ho nepozná.
Advent má teda ešte stále povahu
očakávania a nádeje. Boh nie je pre
nijakú epochu niečím minulým, čo by
už nemalo patriť tejto dobe. Boh je
a vždy musí byť pre nás prameňom,
z ktorého všetko, a teda aj my, pochá-
dza a k čomu speje. Máme ho nielen
očakávať, ale aj ho prijať, a to vždy
a za každých okolností. Aj napriek to-
mu, že sme len ľuďmi.

Len keď prídeme do kontaktu s Bo-
hom, keď ho začujeme v tichosti, keď
pocítime, ako sa zahriala naša duša,
sme schopní odolávať pokušeniam
a mravným pádom. Tento milostivý
čas adventu má pre nás význam len
vtedy, keď sa zahĺbime do ticha,
modlitby a budeme sa snažiť ďalej
kráčať za Kristom. – bl –



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

Nm 24,2-7.15-17d; Ž 25; Mt 21,23-27 11:30 † Július

Veď ma, Pane, po svojich cestách. 18:00 † Štefan, Michal, Katarína

Sv. Lucie, pn. mč. 6:30
Sof 3,1-2.9-13; Ž 34; Mt 21,28-32 11:30 † Otília, František

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. 18:00 ¤ Lucia

Sv. Jána z Kríža, kň. uč. 6:15 ranné chvály

Iz 45,6c-8.18.21d-25; Ž 85; Lk 7,19-23 6:30

11:30 † Mária

18:00 † Mikuláš, Irena, Štefan

Iz 54,1-10; Ž 30; Lk 7,24-30 6:30

11:30 † Juliana

18:00 † Milan, Mária, Emanuel

Iz 56,1-3b.6-8; Ž 67; Jn 5,33-36 6:30

11:30 † Miroslav

18:00 † Ján

Gn 49,1-2.8-10; Ž 72; Mt 1,1-17 12:00 † Demeter, Margita

Nech príde tvoje kráľovstvo, kráľovstvo 

spravodlivosti a pokoja.
16:00 † Jaroslav

7:10 ranné chvály

7:30 † Barbora, Ján, Michal

Iz 7,10-14; Ž 24; Rim 1,1-7; Mt 1,18-24 9:00 † Ján, Mária

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Magdaléna, Marián

Po
12.12.

Ut
13.12.

Pi
16.12. 

So
17.12. 

Št
15.12.

Ne
18.12.

Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší 

spravodlivosť.

St
14.12.

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma 

vyslobodil.

Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia 

všetky národy.

4. adventná nedeľa

Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy.
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OZNAMY

1. Charitatívna akcia mladých KILO
priniesla neočakávaný úspech.
Vyzbieralo sa najviac potravín za
posledné roky. Napr. múka 403 kg,
cukor 142 kg, ryža 211 kg, cesto-
viny 283 ks, sladkosti 188 ks, olej
67 l. Spolu 1 769 kusov tovaru. Pu-
tovali k rodinám a núdznym v krí-
zových centrách, charite, rodinám
s deťmi, ktoré žijú z minimálnej
mzdy. Všetkým darcom, mladým,
kaplánom, dobrovoľníkom, nákup-
ným centrám Tescu, Kaufladu,
Coop a Bille ďakujeme za poskyt-
nutie priestorov.

2. V sobotu 3. 12. uplynulo 25 rokov
od smrti farára a dekana ThDr.
Jozefa Machalu, ktorý pôsobil
v tejto farnosti v r. 1969 až 1990.
Odslúžili sme dve sv. omše za
jeho dušu. R.I.P.

3. Do sviatkov Narodenia Pána chce-
me osadiť nové lavice, aby kostol
začal dýchať krásou interiéru kom-
pletne z obidvoch strán.

4. KBS odštartovala projekt advent-
ných myšlienok. Zaregistrovaní
na stránke zamyslenia.kbs.sk od
27.11. až do Štedrého dňa budú
dostávať na e-mail myšlienky vyb-
rané pri príležitosti budúcoroč-
ného 100. výročia zjavení Panny
Márie vo Fatime.

5. Naša farnosť sa zapojila do týž-
dňa modlitieb za TV LUX s náz-
vom „Mikulášsky darček pre TV
LUX“. Na úmysel televízie diváci
obetujú modlitby, pôsty, námahy
dňa či iné ťažkosti.

6. Počas adventu organizujeme Via-
nočný dar, finančnú zbierku na
podporu chudobných vo farnosti.

7. Farský kalendár je už v predaji.
8. Rorátne sv. omše začínajú každú

stredu rannými chválami o 6.15
hod. potom omša. Stavy 14.12.
mládež a 21.12. deti. Potom nas-
ledujú symbolické raňajky.

18.12.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie T. Tink Z. Domaracká E. Capová H. Fraňová

žalm J. Babejová

2. čítanie B. Lešová Z. Domaracká Z. Bačová sr. Alojzia

prosby M. Ruttkayová O. Domaracký M. Lörinčíková M. Vargová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

9. Na 4. adventnú nedeľu vám ani-
mátori detského tábora Škriatok
ponúknu vianočné ozdoby a výťa-
žok sa využije na tábor.

10. Mesto Trebišov a MsKS vás pozý-
vajú na benefičný koncert Jedni
druhých bremená neste, ktorý sa
uskutoční 18.12. o 17. hod. v di-
vadelnej sále MsKS. Účinkujú:
Petra Polláková, Martin Pollák
a ich hostia. Vstupné 2 €. Výťažok
zo vstupného a dobrovoľnej zbier-
ky bude odovzdaný Spojenej škole
internátnej v Trebišove na výcho-
vu a vzdelávanie mentálne pos-
tihnutých detí.

11. Spoločná spoveď pred sviatkami
Narodenia Pána bude vo farskom
kostole v sobotu 17. 12. Spovedá-
me od 10. do 12.30 hod. a potom
od 13.30 do 16. hod. Omša ráno
o 7. hod. nebude, ale bude o 12.
hod. a večerná o 16. hod. Ďalej
v týždni budeme spovedať od 19.
do 21. 12., t.j. v pondelok, utorok
a stredu hodinu pred omšami;
22. a 23. 12., vo štvrtok a piatok
pol hodinu pred omšami tých,
ktorí pricestujú domov.

12. Vo filiálnom kostole ZH bude
spoločná spoveď v nedeľu 18. 12.
od 9.30 do 10.30 hod.

13. Do 18. 12. nahláste v sakristii
chorých. Prvopiatkarov aj nahlá-
sených chorých navštívime a svia-
tostne zaopatríme v utorok 20. 12.

14. Farský úrad organizuje štedrú
večeru pre osamelých ľudí.
Prosíme nahláste sa do 18.12.

15. Betlehemské svetlo bude k dis-
pozícii v kostole už na 4. advent-
nú nedeľu.

16. Jasličková pobožnosť určená pre
deti bude na slávnosť Narodenia
Pána o 14.30 hod.

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.


