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9. decembra 2018
2. adventná nedeľa

Resp.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

U

HLAS VOLAJÚCEHO na púšti:
„Pripravte cestu Pánovi…“ (Lk
3, 4). Slová adventných proro-

kov Izaiáša i Jána Krstiteľa o „hlase“
majú význam v každom čase až do
druhého príchodu Božieho Syna.

Nielen v historickom advente pri-
pravovali židovský národ na narode-
nie Ježiša Krista, ale sú v životnom
advente pre každého človeka stálou
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najte mu chodníky! Každá dolina sa
vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je
krivé, bude priame, a čo je hrboľaté,
bude cestou hladkou“ (Lk 3,4-5).

Splniť Jánove slová si nevyžaduje
fyzické sily, ale skôr zmenu života
k Božiemu slovu. Volá po usporiada-
ní konkrétnych odpovedí. Očakávame
predsa stretnutie s Bohom. Nielen
v jasliach počas sviatkov, ale stret-
nutie so živým Bohom počas celého
nášho bytia.  Je advent. Čas očaká-
vania. Čas zmeny zmyslu nášho ži-
vota. Vystúpme  z tmy do svetla, aby
nám o niekoľko dní zažiarilo Svetlo
z betlehemských jaslí a my sme sa
mohli tešiť z narodenia nášho Pána.

Vyprosujem vám požehnané ad-
ventné dni.       n

výzvou žiť podľa Božích príkazov.
Hlas z púšte má svoju váhu a výz-
nam. „Mnoho ráz a rozličným spôsobom
hovoril kedysi Boh otcom skrze proro-
kov. V týchto posledných dňoch preho-
voril k nám v Synovi“ (Hebr 1, 1). A
tento hlas je najvážnejší. Od neho
záleží naša spása.

Vystúpenie Jána Krstiteľa nás
pozýva zamyslieť sa, aký má Boh svoj
zámer s každým z nás. A od Jána
Krstiteľa až do konca čias advent
liturgicky pripomína ľuďom, že ich ži-
votný advent skončí stretnutím s Je-
žišom Kristom, Sudcom živých i mŕ-
tvych. Ján Krstiteľ svojím príkladom
života a verejným vystúpením splnil
svoju úlohu predchodcu Pána Ježiša.
Ukázal, čo znamenajú slová „vyrov-

PRIPRAVTECESTUCESTUCESTUCESTUCESTU
Daniela Ferenčíková, katechétka

dosť a víťazstvo.
Adventným vencom vzdávame hold

tomu, kto je očakávaný a prichádza
ako Kráľ. Svetlo horiacich sviec vy-
jadruje prichádzajúceho Krista, ktorý
rozptyľuje temnotu a strach. „Ja
som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje,
nebude chodiť vo tmách, ale bude mať
svetlo života“ (Jn 8, 12).

Prvý adventný veniec bol drevený
a tvorili ho 4 hrubšie sviece symboli-
zujúce štyri adventné nedele a 24
tenkých sviečok predstavovalo všed-
né dni. Veniec vyrobil J. H. Wichern

pre chudobné a
opustené deti v
zariadení Drsný
dom, ktoré pre
nich zriadil.

Veniec bol od-
poveďou na ich
ustavičné otázky o
koľko dní budú

Vianoce. Láska človeka priblížila v
srdciach detí radostné očakávanie z
príchodu Lásky.

Hádam niet človeka, ktorého by sa
nedotkla zvláštna, čarovná, opakujú-
ca sa a predsa vždy nová atmosféra
Vianoc a celého predvianočného ob-
dobia, lebo Boh je Radosť a Láska
a my očakávame Jeho príchod.

Každý z nás na svojej životnej ces-
te prejde cez mnohé omyly, sklama-
nia, bolesti i žiale, aby mohol začať
odznova. Ale Boh je väčší než naše
hriechmi zaťažené srdce, prijíma nás
aj s chybami, nedostatkami, sklama-
niami a previneniami. Odovzdajme
mu ich, odovzdajme mu seba s takou
láskou, s akou pripravujeme darčeky
pre svojich blízkych, veď On prišiel
a prichádza kvôli nám. Celý náš život
nech je bdelým radostným očakáva-
ním na stretnutie s Ním.          – hv –

HÁDAM KAŽDÝ pozná to napä-
tie, radosť i obavy z čakania
na niečo, čo je nám drahé, čo

je pre nás dôležité. S radosťou a ná-
dejou očakávame príchod dieťatka na
svet, príchod drahej osoby, príchod
poštára s dôležitým listom, príchod
detí po dlhšom odlúčení, či správu
o dobrom zdravotnom stave našom
i našich blízkych.

Žijeme v nádeji, v očakávaní dob-
rých zvestí. Túžime po šťastí, po
šťastnom konci za každým problé-
mom. Zlo si ani nechceme pripustiť.
Vždy čakáme len
príchod dobra.

A ako prichá-
dzame my? Sme
nositeľmi pokoja,
radosti, pomoci,
šťastia, lásky? Ak
ich chceme rozdá-
vať, musíme ich
mať, musíme po nich túžiť. Musíme
otvoriť svoje srdce, aby mohol prísť
Ten, ktorý je Radosť, Pokoj, Láska,
ktorý je Cesta, Pravda a Život.

Advent nám pripomína, že Kristus
prišiel a príde. Čakaním na jeho
príchod je štvortýždňové obdobie  du-
chovnej prípravy a pokánia pred slá-
vením Vianoc, ktorého súčasťou sú
aj roráty. Ich názov pochádza z latin-
skej adventnej piesne „Rorate coeli
de super...“ (JKS 535) – „Roste  nebe-
sia z výsosti…“ (JKS 21).

Roráty začínajú pred svitaním.
Pripomínajú nám, že pred narodením
Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“.
„Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké
svetlo...“ (Iz 9, 1-2).

Symbolom svetla sú aj sviece na
adventnom venci. Veniec je od nepa-
mäti symbolom víťazstva a dôstoj-
nosti, prejavovala sa ním úcta, ra-
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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
6:30

Iz 35,1-10; Ž 85; Lk 5,17-26 11:30 † rod. Kičinkova

Hľa, náš Boh príde a spasí nás. 18:00 † Štefan, Dorota, Peter

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

Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou. 18:00 † Július

6:30
Iz 40,25-31; Ž 103; Mt 11,28-30 11:30 † Ondrej

Duša moja, dobroreč svojmu Bohu. 18:00 † Július

Sv. Lucie, pn. mč. 6:30
Iz 41,13-20; Ž 145; Mt 11,11-15 11:30 † Miška

Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a 

veľmi láskavý.
18:00 † rod. Gibova a Džundova

Sv. Jána z Kríža, kň. uč. 6:30
Iz 48,17-19; Ž 1; Mt 11,16-19           Pane, kto 11:30 ¤ rod. Vietorisova

nasleduje teba, bude mať svetlo života. 18:00 ¤ Nikola, Denis

Sir 48,1-4.9-11; Ž 80; Mt 17,10-13 7:00 ¤ Peter

Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár 

a budeme spasení.
18:00 † Anna

7:10 ranné chvály

7:30 † Štefan, Anna

Sof 3,14-18a; (Ž) Iz 12,2-6; Flp 4,4-7; Lk 3,10-18 9:00 † Marta

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ jubilujúci členovia MAM

Ne
16.12.

St
12.12.

3. adventná nedeľa

Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás 

je Svätý, Boh.

Po
10.12.

Ut
11.12.

Pi
14.12. 

So
15.12. 

Št
13.12.

OZNAMY

1. Bohuznámi venovali na oltár 20,
50 a 100 €.

2. Zbierka na charitu, v nedeľu
činila v TV 934 €, z toho v ZH
21,50 €. Pán Boh zaplať!.

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

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

5. Už tradične vyhlasujeme zbierku
Vianočný dar pre sociálne odká-
zaných farníkov. Svoje dary vkla-
dajte do nerezovej škatule na pi-
lieri pod chórom pri vstupe vľavo.

6. Na 2. adventnú nedeľu 9.12. prídu
farníci zo Slivníka a po sv. om-
šiach budú predávať vianočné ob-
látky – 10 kusov za 1 € na podpo-
ru opravy ich farského kostola.

7. Advent pre kresťanov je prípravou
na stretnutie s Kristom, ktorý
príde ako Bohočlovek na zem
a stretne sa so svojím ľudom,
s každým z nás. Je otázne, akých
nás stretne. Preto sa usilujme žiť
s ním vo viere a láske, aby nás
našiel čo najviac dokonalých a po-
dobných jeho obrazu. K dosiahnu-
tiu tohto stavu nech sú zamerané
aj naše adventné predsavzatia.

8. Rorátne sv. omše pri sviečkach
budú v piatok 14. 12. s dospelými
a v utorok 18. 12. s deťmi. Pre
deti budú po omši pripravené ad-
ventné raňajky.

9. V rámci prípravy na sviatky Naro-
denia Pána začne v sobotu 15. 12.
o 9. hod. duchovná obnova na
farskom úrade v Trebišove pod
vedením farára a dekana Jozefa.
Záujemcovia nech sa nahlásia
v sakristii.

10. V utorok 11. 12. o 16.30 hod. bu-
de v kostole benefičný adventný

16.12.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Čierna Z. Domaracká M. Lörinčíková E. Andrejková

žalm D. Telepčáková
2. čítanie D. Biž O. Domaracký Š. Mištanič A. Birová

prosby M. Bižová Z. Domaracká Z. Tóthová H. Andrejková

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)

koncert žiakov, učiteľov a absol-
ventov ZUŠ Trebišov a sláčikového
kvarteta LenART Quartet na pod-
poru Detskej fakultnej nemocnice.

11. Spovedanie pred sviatkami Na-
rodenia Pána bude počas pra-
covného týždňa od 17. do 21. 12.
Spoločne sviatosť zmierenia bu-
deme vysluhovať 11 kňazi v so-
botu 22. 12. od 9. do 12.30 hod.

12. Chorých a starých nahláste na
spovedanie v sakristii do 19. 12.
Spovedať ich budeme doma v pia-
tok 21. 12. od 8.30 hod.

13. Arcibiskup Bernard Bober počas
sobotňajšej slávnosti 1. 12. po-
žehnal dva relikviáre s ostatka-
mi košických mučeníkov. Tie
počas celého Roka sv. košických
mučeníkov budú putovať po
jednotlivých farnostiach košickej
arcidiecézy, kde budú vystavené
k verejnej úcte.

14. Drahé rodiny, pozývame vás na
chvíľu sa zastaviť s vďakou a pros-
bou pri Pánovi v Eucharistii v rám-
ci celoslovenskej štafetovej adorá-
cie rodín za rodiny, ku ktorej sa
naša farnosť pridá 4. 1. 2019 od 8.
do 20. hod. v našom farskom kos-
tole. Viac informácií a kontakty na
koordinátorov nájdete na

www.adoraciarodin.sk.

Adventná predvianočná príprava sa
spomína v Ríme už za pápeža Leva I.
Veľkého (440-461). Iný záznam o ad-
vente pochádza z Francúzska, kde
koncil v meste Macon v r. 582 nariadil,
aby sa príprava na slávenie vianočných
sviatkov začala od prvej nedele po
sviatku sv. Martina. Adventné obdobie
v tejto forme zahrnovalo 6 nedieľ a malo
pôstno-kajúcny charakter. Pápež Gregor
I. Veľký (590-604) skrátil adventné ob-
dobie na 4 nedele (symbolizujúce 4 000
rokov čakania na Mesiáša od vyhnania
prvých rodičov z raja) a je pôvodcom ad-
ventných kázní v Bazilike Santa Maria
Maggiore. Svoju definitívnu formu nado-
budol advent v 8. – 9. storočí.


