
Pre vnútornú potrebu vydáva Rím.kat. farský úrad Návštevy Panny Márie v Trebišove;
Mariánske nám. 253/3 | tel.: (056) 672 27 73 | svetlo.kriza@post.sk | http://trebisov.rimkat.sk

Redakčná rada: Ľubomír Bajus, Július Galgan, Viera Halászová, Kristína Kmeťová,
Ladislav Koščák, Mária Ruttkayová, Pavol Urban. Tlač: Miga s.r.o. Trebišov. 28.11.2018.  DCCC

2. decembra 2018
1. adventná nedeľa

[rok C, cyklus I.]

Resp.: K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.

U

DESIVÉ SLOVÁ EVANJELIA prvej
adventnej nedele o prichádzajú-
com súžení akosi neladia s ce-

lou tou atmosférou, ktorú adventné ob-
dobie má. Zatiaľ, čo sa svet pripravuje
na sviatky rodiny, na dieťa v jasliach
a na veľký sviatok pokoja, Cirkev nás
chce pripravovať na koniec sveta.
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príchodu, čo by si mal urobiť, aby si bol
naň pripravený? Kedy to začneš robiť?

Nech je pre nás Adventné obdobie
príležitosťou upratať si najprv svoje
vnútro a myšlienky. Skúmajme, či je
v našich srdciach láska, radosť a pokoj,
ktoré by sme mohli ponúknuť ľuďom. A
ak ich vo svojom srdci nenachádzame,
hľadajme príčiny. „Napiecť“ a „navariť“
môžeme okolo seba príjemnú atmosféru,
v ktorej prežijeme spolu pohodu, prija-
tie, či vzájomné odpustenie. A darovať si
môžeme blízkosť, čas na rozhovor, pre-
chádzku, na ktorú bežne priestor nie je.
Stretnúť sa ako ľudia a byť spolu s lás-
kou, v radosti a v pokoji je najkrajší dar
a darovať ho vôbec nie je ľahké napriek
tomu, že je úplne zadarmo. Je však
v našich rukách, čo s ním urobíme.

Prajem nám všetkým, aby sme si
v Adventnom období boli blízko jeden
k druhému. Aby sme dokázali nájsť to
dobré, čo nás spája. A aby sme to našli
nielen v sebe, ale aj vo svojom partne-
rovi, dieťati, mame, otcovi, v bratovi či
sestre, ale aj v človeku, ktorého ne-
vieme prijať a doteraz sme pre neho
nemali miesto vo svojom srdci.     n

No netreba byť géniom, aby sme si tu
nevšimli liturgický trik. Cirkevný ka-
lendár nie je divadelná hra, pri ktorej
sa nám znova a znova premietajú uda-
losti, ktoré sa odohrali pred dvetisíc
rokmi. Cirkevný kalendár nám chce
pripomenúť, že uprostred našej dennej
rutiny, našich nepretržite sa opakujú-
cich pracovných týždňov, našich období
a plánov je tu v činnosti i Boží večný
plán.

Za cyklom bežných dejín sa nachá-
dzajú dejiny spásy. Za dieťaťom v jas-
liach sa nachádza príchod Božieho krá-
ľovstva. Dávaj teda pozor! Buď bdelý!
Zdvihni hlavu! Tento svet sa pomíňa,
pomaly, minútu po minúte. Byť príliš
ponorený do každodenných starostí
znamená uložiť si peniaze do banky,
ktorá je v likvidácii. Ak by si takto ne-
naložil so svojimi peniazmi, prečo by si
mal takto naložiť so svojím životom? Ak
by dnes mal nastať veľký deň Pánovho
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Ján Kovaľ, kaplán
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použité, je to isté, čo Lukáš použije na
opísanie svetla, do ktorého Pavol vojde
v momente zjavenia v Damasku: aj Pavol
prežíva odblesk premeneného Krista. Na
opísanie rovnakej scény Markovo evanje-
lium hovorí o premene: „Premenil sa,
zmenil sa“ (Mk 9, 2). Grécke sloveso „me-
tamorfóthe“ je preložené „premenil sa“,
„premenil sa pred nimi a jeho odev sa stal
jasným, bielym.“ Toto sloveso je to isté,
aké Pavol používa v Druhom liste Korin-
ťanom na opísanie procesu premeny,
ktorý on a každý apoštol a pastier po
ňom zakusujú, keď uvažujú nad Kristo-
vou slávou: „A my všetci s odhalenou tvá-
rou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu
a Pánov Duch nás premieňa na taký istý,
čoraz slávnejší obraz“ (2 Kor 3, 18). Je to
opis toho, o čom uvažujeme. Pavol zaode-
tý do Pánovej slávy sa v Damasku mení.
Ale sloveso je v prítomnom čase, aby sa
naznačil priebeh nepretržitej premeny
na slávu mocou Božieho Ducha. Premie-
ňa sa na obraz Ježiša, získava Kristovu
žiarivosť. Keď hovoríme o Pavlovej „pre-
mene“, treba poukázať na rast žiarivosti
a priezračnosti, ktorý sa v ňom udeje
počas jeho pastoračnej cesty a nenapo-
dobniteľným spôsobom sa odráža v jeho
veľkých listoch. Pri ich čítaní sme oča-
rení jasnosťou a žiarou ich ducha a aj po

dvoch tisícoch rokov cíti-
me, že za napísanými slo-
vami je živý, bohatý, blčiaci
a žiarou zaliaty človek. Jeho
premenený vzhľad priťahoval ľudí a
bol jedným z tajomstiev jeho apoštol-
skej činnosti. Bol to výsledok dlhej ces-
ty skúšok, utrpenia, neprestajných mod-
litieb, obnovenej dôvery. Tak ako Pavol
je každý človek povolaný stať sa žiaria-
cim a priezračným cez skúsenosť, utrpe-
nia, námahy, dary od Boha. Ľudia mu-
sia vo svojich slovách a činoch nájsť ten
cit pokoja, vyrovnanosti, dôvery, ktoré
sú neopísateľné, ale dajú sa cítiť bez
akéhokoľvek rozmýšľania.

To, o čo by sme sa mali snažiť v tomto
období, môžeme vyjadriť slovom metá-
noia. Metánoia je zmena zmýšľania, obrá-
tenie, pokánie. Je to náboženský pojem
pôvodne zo Starého zákona, ktorý vy-
jadruje obrat k Bohu. Už v SZ sa používa
o človeku vo všetkých jeho dimenziách.
Teda metánoia sa musí preukázať práve
tak navonok (vyznanie viny, pôst a pod.),
ako aj obratom vnútorného zmýšľania.
Prorok Jeremiáš hovorí: „A povieš im:
Toto hovorí Pán: Či kto padne, nepov-
stane? Či, kto sa odvráti, nenavráti sa?...“
(Jer 8, 4).  V NZ sa používa v súvislosti
s pokáním. Grécke slovo metánoia zna-
mená vnútornú duchovnú premenu,
hnutie mysle, zmenu zmýšľania a srdca,
sprevádzanú ľútosťou nad hriechom, ale
najmä odvrátenie sa od hriechu a návrat
k Bohu. Ide teda o radikálnu zmenu
celého života, o prijatie nových nábožen-
ských a mravných noriem v zmysle po-
solstva evanjelia: „Kajajte sa a verte evan-
jeliu“ (Mk 1, 15). Naliehavosť tejto Ježišo-
vej výzvy bola determinovaná plnosťou
času, t.j. prítomnosťou Božieho kráľov-
stva v osobe Ježiša Krista. Metánoia je
podkladom a východiskom celého novo-
zákonného posolstva.

Využime Adventné obdobie na našu
premenu, takú, ktorou sa viac priblížime
k Bohu. – bl –

PREŽÍVAME ADVENTNÉ obdobie –
 prípravné obdobie na Vianoce, kto-
ré je časom očakávania, túžby a

radostného pokánia. Je to čas, keď
počas dlhých zimných večerov sa viac
ako inokedy zamýšľame nad sebou, nad
tým, čo sa okolo nás deje a snažíme sa
o istú premenu toho, čo je.

Čo rozumieme pod premenou? Pod
premenou si zvyčajne predstavujeme pre-
menenie Krista: „Ako sa modlil, zmenil sa
vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belo-
bou“ (Lk 9, 29). Je zaujímavé a biblisti
na to poukazujú, že sloveso, ktoré je tu



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 14:00

Nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Sv. Františka Xaverského, kň. 6:30

Iz 2,1-5; Ž 122; Mt 8,5-11 11:30 † Ivan

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 18:00 ¤ Andrej, Mária, Andrej

Sv. Barbory, pn. mč. 6:30
Iz 11,1-10; Ž 72; Lk 10,21-24 11:30 † Štefan

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a 

plnosť pokoja naveky.
18:00 † Barbora

Iz 25,6-10a; Ž 23; Mt 15,29-37 6:30

11:30 † kňaz Štefan

18:00 ¤ Mária

Sv. Mikuláša, bs. 6:30
Iz 26,1-6; Ž 118; Mt 7,21.24-27         Požehnaný, 11:30 † Mária, Juraj

ktorý prichádza v mene Pánovom. 18:00 ¤ Miriam 50 r.ž.

Sv. Ambróza, bs. uč. 6:30
Iz 29,17-24; Ž 27; Mt 9,27-31 11:30 ¤ Ondrej

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

Nepoškvrnené počatie Panny Márie 7:30  prikázaný sviatok

Gn 3,9-15.20; Ž 98; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38 9:00 ¤ Patrik

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Oľga, Juraj

7:10 ranné chvály

7:30 † Michal

Bar 5,1-9; Ž 126; Flp 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6 9:00 † Pavol, Jozef

10:30 ¤ pro populo

18:00 † rod. Šoltésova

Ne
9.12.

St
5.12.

2. adventná nedeľa

Veľké veci urobil s nami Pán a máme 

z toho radosť.

Po
3.12.

Ut
4.12.

Pi
7.12. 

So
8.12. 

Št
6.12.

Budem bývať v dome Pánovom mnoho 

a mnoho dní.

Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci 

zázračné.

OZNAMY

1. Bohuznámi venovali na oltár 30, 100 €
a cez bank. účet rod. Demeterova  50 €.

2. Dnes, na prvú adventnú nedeľu
2. 12., je zbierka na charitu, na so-
ciálne a zdravotné potreby ľudí, kto-
rým arcidiecézna charita pomáha.

3. Reštaurátori dokončili južnú stranu
fasády kostola a teraz sa čaká na jej
kolaudáciu odborníkmi z Krajského
pamiatkového úradu v Košiciach.
Lešenie bolo presunuté na poslednú
časť kostola na východnú stranu –
svätyňu. Do konca roka na nej od-
stránia starú omietku, ktorá je ce-
mentová a zabraňuje prevzdušneniu
muriva kostola. Následne sa vymenia
pozinkované plechy na oporných mú-
roch za titan-zinkové.

4. V sakristii je už nový nástenný farský
kalendár na rok 2019 v cene 3 €.

5. Kňazský seminár v Košiciach vydal
propedeutický nástenný kalendár.
Desať kusov je v sakristii v cene
2,50 € za kus.

6. V rómskej osade v stredu 21. 11.
sme slávili Eucharistiu, ktorej sa
zúčastnilo 40 detí a 8 dospelých.

7. Na púť a vianočné trhy do Krakova
autobus odchádza v piatok 7. 12.
o 5.30 hod. z parkoviska oproti kúpa-
lisku na ul. Škultétyho. Návrat:
9. 12. vo večerných hodinách. Dop-
rava: Luxusný zájazdový autobus, JK
Tour s.r.o. V autobuse si môžete kú-
piť nealko nápoje, pivo, kávu a čaj.
Šofér: Jozef Horvát 0904 013 928.
Ubytovanie: 2x v Promień, ul. Mo-
tarskiego 8, Kraków Łagiewniki (za
Sanktuáriom Miłosierdzia Bożego).
Stravovanie možné v Dome sv. Faus-
tiny vedľa nášho ubytovania, od 8. -
19. hod. Na izbách nie sú uteráky –
požičanie uteráka 4 zl (resp. vlastné
uteráky). Vreckové: eurá si zmeňte
na zlote. V cene je zahrnuté: dop-
rava, kňaz, sprievodca, 2x raňajky,
komplexné cestovné poistenie 6 €,
vstupy do múzeí: Katedrála na Wave-
li, veža katedrály, krypty, biskupské
múzeum. Dvojposteľová izba príplatok
3 € osoba/noc, celý pobyt 12 € za

9.12.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie T. Tink N. Bizubová Z. Lešková I. Pribulová

žalm P. Sopková
2. čítanie B. Lešová E. Dulovičová J. Muchinová sr. Bernadeta

prosby P. Urban S. Parasková V. Leško M. Princíková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U
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   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)

izbu. Platí sa v autobuse u vedúcej.
8. V prvopiatkovom týždni spovedáme

pol hodiny pred omšou. Veľká spo-
veď bude pred Vianocami.

9. Rorátne sv. omše pri sviečkach
budú v piatok 7. 12. s mládežou,
14. 12. s dospelými a v utorok 18. 12.
s deťmi. Pre mládež a detí budú po
omši pripravené aj adventné raňajky.

10. V sobotu 8. 12. je prikázaný marián-
sky sviatok Nepoškvrneného poča-
tia Panny Márie. Sv. omše vo far-
skom kostole budú tak ako v nedeľu,
večerná omša bude už z nasl. nedele.
V ZH bude sv. omša v piatok 7. 12.
o 17. hod. s platnosťou za sviatok.

11. Už tradične vyhlasujeme zbierku
Vianočný dar pre sociálne odkáza-
ných farníkov. Svoje dary vkladajte
do nerezovej škatule na pilieri pod
chórom pri vstupe vľavo.

12. Na 2. adventnú nedeľu 9.12. prídu
farníci zo Slivníka a po sv. omšiach
budú predávať vianočné oplátky – 10
kusov za 1 € na podporu opravy ich
farského kostola.

13. V utorok 11. 12. bude v kostole be-
nefičný adventný koncert žiakov,
učiteľov a absolventov ZUŠ Trebišov
a sláčikového kvarteta LenART Quar-
tet na podporu Detskej fakultnej ne-
mocnice.

14. V rámci prípravy na sviatky Narode-
nia Pána začne v sobotu 15. 12. o 9.
hod. duchovná obnova na farskom
úrade v Trebišove. Záujemcovia nech
sa nahlásia v sakristii, aby sme vede-
li ich počet.

15. V sobotu 15. 12. od 8. do 14. hod. sa
v obchodných reťazcoch BILLA,
Kaufland, TESCO a COOP Jednota
uskutoční charitatívna akcia KILO.
Svojím „kilom“ potravín podporíte
sociálne slabších.

Všeobecný: Aby ľudia, ktorí slúžia
odovzdávaniu viery, našli zrozumi-
teľný jazyk pre dialóg s rozličnými
kultúrami.
Úmysel KBS: Nech svetlo prichádza-
júceho Krista preniká naše domovy.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA DECEMBER


