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16. decembra 2018
3. adventná nedeľa

Resp.: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.

U

KAŽDÝ NA NIEČO čaká. Na
návštevu, ktorá sa ohlásila. Na
kuriéra, ktorý doručí objedna-

nú zásielku. Na termín dôležitej
schôdzky, ktorá rozhodne o ďalšom
smerovaní v zamestnaní alebo osob-
nej kariére. Na čo alebo na koho ča-
kajú kresťania v tomto adventnom
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Takto poukazuje na veľkosť očakáva-
ného Mesiáša.

Na koho čakáme my v tomto čase?
Na slávnosť Narodenia Pána, o kto-
rom sv. Ján Krstiteľ tak vznešene
a s pokorou hovorí, alebo na vianoč-
né sviatky spočívajúce vo vonkajšej
slávnosti, ktorá sa dotkne citov, ale
nie duše? Toto riziko v súčasnosti
existuje a ohrozuje osoh z jeho prí-
chodu pre našu osobnú spásu. Preto
volajme s veľkým očakávaním: „Príď,
Pane Ježišu. Príď do môjho príbytku
duše, aby ona sa potešila zo svojho vy-
kúpenia. Príď do môjho príbytku tela,
aby mohlo byť oslávené na konci vekov
a malo účasť na vykúpení. Príď, Pane,
do môjho rozumu, aby som zmýšľal nie-
len ako človek, ale Božie dieťa. Príď do
mojej vôle, aby som túžil stať sa podob-
ným Tebe, svätým Božím“.       n

čase? Na Vianoce alebo liturgický
príchod Mesiáša? Čakanie v sebe
skrýva tajomstvo. Dočkáme sa, alebo
zbytočne dúfame v príchod nepozna-
ného?

Vyvolený národ žil v očakávaní, ako
píše evanjelista Lukáš. Jeho predsta-
vy ho viedli k tomu, že si Mesiáša
zmýlil s prorokom Jánom Krstiteľom.
On sa bráni a hovorí, že on nie je ten,
na ktorého čakajú. On je taký maličký
a zanedbateľný, že Mesiášovi nie je
hoden rozviazať remienok na obuvi.
Mesiáš ich bude krstiť Duchom Svä-
tým, zatiaľ on iba vodou z Jordánu.
Oddelí pšenicu od pliev, čiže hodnot-
ných ľudí od zbabelcov pred Bohom.

¼UD ¼UD ¼UD ¼UD ¼UD ZZZZZ¡¡¡¡¡ILILILILIL
V OÈAKÁVANÍ

Jozef Gnip, dekan

POSLEDNÝ NOVEMBROVÝ víkend
24.-25. 11. 2018 sa v priestoroch
Kláštora minoritov v Brehove ko-

nala duchovná obnova pre členky Laic-
kého spoločenstva matky Alfonzy Márie
so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa.

V úvode sr. Alojzia, ktorá je poverená
vedením tohto spoločenstva, privítala
účastníčky a vo svojej prednáške hovo-
rila o duchovnej obnove. Je to čas zas-
tavenia a stretnutia sa s Bohom, je to

dokonca ovládať aj celé procesy v spo-
ločnosti. „Čím viac jazyk hreší, tým viac
(človek) trpí.“ „Oheň“ je vhodným prirov-
naním nielen preto, že je silný a niči-
vý, ale aj preto, že plameň ohňa má tiež
podobu jazyka. Jazyk je podobne ako
oheň dobrý sluha, ale zlý pán. Ak sa
jazyk stane pánom človeka, spôsobuje
veľké a často nenapraviteľné škody.
Jazyk má však celkom iné poslanie,
a tým je oslava Stvoriteľa.

V nedeľu mala prednášku sr. Alaco-
que, ktorá sa venovala modlitbám sv.
ruženca, korunke Božieho milosrden-
stva a Svätému písmu. Po prednáške
sme sa odobrali do kostola. Bol sviatok
„Krista Kráľa“ a sv. omšu celebroval
páter Tomáš. Po sv. omši sme dostali
apoštolské požehnanie spojené s úpl-
nými odpustkami.

Po obede pán kaplán Branislav pok-
račoval vo svojej prednáške, kde ešte
rozoberal Knihu prísloví.

Na záver duchovnej obnovy sme sa
pomodlili korunku Božieho milosrden-
stva, poklonili sa Sviatosti oltárnej
a dostali sme osobné požehnanie so
Sviatosťou oltárnou a pomazanie olejom.

„Duch sestier Najsvätejšieho Spasiteľa
má byť duchom Ježiša Krista. Celý ich
život má smerovať k zjednoteniu so
životom Krista, Spasiteľa. Jeho duch ich
má celkom oživovať, a tak preniknúť, aby
sa vyjadril vo všetkých ich skutkoch a
slovách. Každá sestra má byť schopná
povedať s Apoštolom: »Už nežijem ja, ale
vo mne žije Kristus.«“    Mária Gallayová

DUCHOVNÁ OBNOVA
SPOLOÈENSTVSPOLOÈENSTVSPOLOÈENSTVSPOLOÈENSTVSPOLOÈENSTVAAAAA MAM
čas modlitby, uzdravujúca cesta života,
zhodnotenie svojho života. Je to čas,
ktorý sme si vybrali pre Boha. Odpo-
rúča sa ticho, vedieť sa brániť vonkaj-
ším vplyvom, stretnúť sa a prehĺbiť svoj
vzťah s Pánom. Treba sa pripraviť dob-
rou svätou spoveďou, modlitbou a vnú-
tornou sústredenosťou pre pôsobenie
Ducha Svätého. Treba vopred Bohu nie-
čo z lásky obetovať: modlitbu, skutok,
sebazaprenie, potešiť jeho Najsvätejšie
Srdce a Nepoškvrnené Srdce Panny
Márie, aby ste boli disponovaní pre pri-
jatie Božej Milosti.

Na duchovnú obnovu prišla aj pro-
vinciálna predstavená sr. Grácia spolu
so sr. Alacoque z Kongregácie Najsvä-
tejšieho Spasiteľa z Bratislavy. Priniesli
relikviu blahoslavenej Alfonzy Epinge-
rovej a rôzne nábožné knihy o jej živote.
Sr. Grácia hovorila o zmenách v obno-
vení sľubov z 1 roka až na 5 rokov.
V marci 2019 by sme mali mať aj
v našom spoločenstve obnovu sľubov.

Po modlitbách sv. ruženca, sv. omši
a po obede mal prednášku pán kaplán
Branislav Babjak na tému: Jazyk – úd
neprávostí alebo požehnania a milostí:
„Ovládanie jazyka“. Jazyk je malý úd, ale
veľmi sa chváli. Malý oheň veľké veci
zapaľuje. Jazyk má schopnosť konať
veľké skutky, ovládať ostatné údy svoj-
ho tela, niekedy aj iných ľudí a neraz



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
Gn 49,1-2.8-10; Ž 72; Mt 1,1-17 6:30

11:30 † Štefan, Mária

18:00 ¤ Rudolf, Marcela, Rudolf

Jer 23,5-8; Ž 72; Mt 1,18-24 6:30
11:30 † Ján

18:00 † Miška

Sdc 13,2-7.24-25a; Ž 71; Lk 1,5-25 6:30
11:30 ¤ Severína 70 r.ž.

18:00 † Anna, Anna, Vojtech

6:30
Iz 7,10-14; Ž 24; Lk 1,26-38 11:30 † Štefan, Mária

Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy. 18:00 ¤ rod. Lörincova, Princíkova

Pies 2,8-14; Ž 33; Lk 1,39-45 6:30
11:30 † Michal, Mária

18:00 † Jozef, Terézia

1 Sam 1,24-28; (Ž) 1 Sam 2,1b-8d; Lk 1,46-56 12:00 † Ján, Ladislav, Štefan, Miroslav

Srdce mi plesá v mojom Bohu. 18:00 † rod. Leškova, Zurkova

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Kamil

Mich 5,1-4a; Ž 80; Hebr 10,5-10; Lk 1,39-45 9:00 † kňaz Ján

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Lukáš 

Po
17.12.

Ut
18.12.

Pi
21.12. 

So
22.12. 

Št
20.12.

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť 

a plnosť pokoja naveky.

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť 

a plnosť pokoja naveky.

Nech sa mi ústa naplnia chválou a budem 

spievať o tvojej sláve.

Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu 

novú pieseň. 

Ne
23.12.

St
19.12.

4. adventná nedeľa

Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár 

a budeme spasení.

OZNAMY

1. Na oltár venovali z krstu 50 €
a bohuznáma 100 € a na kostolné
potreby cez bankový účet 50 €.

2. Cirkevná stredná odborná škola
sv. Jozafáta nám na pol roka
grátis poskytla lešenie a aj ho
postavila na južnú a východnú
stenu. Ďakujeme im a vyslovuje-
me Pán Boh zaplať!

3. Ďakujeme ZUŠ v Trebišove za prí-
pravu Adventného benefičného
koncertu, na ktorom sa pre Det-
skú nemocnicu v Košiciach a jej
detských onkologických pacientov
vyzbieralo 625 €.

4. Dňa 8. 12. 2018 vo Veľkom Šariši
zomrel vdp. Anton Tatarko. Na-
rodil sa 5. 4. 1945 v Lúčke. Kňaz-
skú vysviacku prijal 23. 6. 1968
v Bratislave. Pôsobil vo farnostiach:
Rabča, Dolný Kubín, Tvrdošín, Le-
voča, Vyšný Slavkov, Markušovce,
Hnilčík, Rakúsy, Tvarožná, Brezo-
vica, Prešov, Duplín, Slovenská
Kajňa, Vranov n. T. - Čemerné.
Pohrebné obrady so zádušnou sv.
omšou boli v utorok 11. 12. 2018
o 10. hod. v Kostole sv. Jakuba vo
Veľkom Šariši. R.I.P!

5. V sobotu 15. 12. sa v obchodných
reťazcoch BILLA, Kaufland,
TESCO a COOP Jednota usku-
točnila charitatívna akcia KILO.
Svojím „kilom“ potravín ste pod-
porili sociálne slabších.

6. V Krakove sme zakúpili relikviár
pre relikviu bl. Alžbety Epingero-
vej, ktorú tam uložíme 27. 1.
2019, nové kadidlo pre zveľadenie
liturgických slávnosti, paténu,
ampulky, svietniky do kostola
a nemocničnej kaplnky, kropenič-
ku a cengáče.

7. Na 2. adventnú nedeľu 9.12. prišli
farníci zo Slivníka a po sv. om-
šiach predávali vianočné oblátky
– 10 kusov za 1 € na podporu
opravy ich farského kostola. V ZH

23.12.2018 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie A. Zapotoková E. Kassayová T. Majerská M. Vargová

žalm J. Dibdiak

2. čítanie A. Šimkovičová A. Kassay J. Karniš H. Fraňová

prosby M. Ruttkayová A. Kassayová A. Potocká sr. Alojzia

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)

sa predalo 52 a v TV 800 balíčkov
oblátok. V sakristii je ešte k dis-
pozícii 50 balíčkov na predaj.

8. 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.
Doteraz sa vyzbieralo 700 €.

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

10. Rorátna sv. omša pre deti pri
sviečkach, s lampášikmi a raňaj-
kami bude v utorok 18. 12. o 6.30
hod.

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

12. 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.

13. Na vigíliu slávnosti Narodenia
Pána 24. 12. o 15. hod. bude sv.
omša s jasličkovou pobožnosťou
a agapé v rómskej osade pre 150
detí. Organizuje sestra Bernadeta
a dekan s dobrovoľníkmi.

14. Koncert Vianočná harmónia sa
uskutoční 27. 12. o 16.30 hod.
v našom kostole. Účinkujúci: Ma-
túš Mazár, operný spevák, študu-
je v Salzburgu Univerzitu hudob-
ného a dramatického umenia
Mozarteum. Pôsobí ako hosťujúci
sólista Opery Národního divadla
Praha, barytón; Tomáš Labanc,
klavirista, člen hudobnej skupiny
Kandráčovci; Peter Dombrovský,
sprievodné slovo, hudobný drama-
turg a umelecký manažér, produ-
cent, konateľ kreatívno-umelec-
koprodukčnej spoločnosti Dombro
Productions.

15. Jasličková pobožnosť detí
a mládeže bude v našom kostole
v nedeľu 30. 12. o 16. hod.


