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Číslo 49 IV. ročník

Nedeľa 2. decembra 2001
1. adventná nedeľa (Rok A)

Resp.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

E TO ZASTRAŠOVANIE? Nie.
Je to upozornenie. Pre tých,
ktorí nášho Pána očakávajú,

aby vytrvali, ale aj pre tých, ktorí sa
o tento príchod nezaujímajú. Pán
však príde bez ohľadu na to, či ho
bude niekto čakať alebo nie.

Jeho príchod, jeho prítomnosť je
tajomným zmyslom celých dejín, je
zmyslom nášho života. Syn človeka
príde, aby súdil dejiny a ich napl-
nením ich zavŕšil, ale o tom dni a o
tej hodine nevie nik. Aj napriek
predchádzajúcim znameniam prichá-
dza neočakávane. Všetky výpočty ter-
mínu sa odmietajú. Pozitívny výsle-
dok: Bedlite! Buďte pripravení! Aj
pre každého jednotlivca existuje roz-
hodujúca chvíľa stretnutia s Pánom.
Má nás nájsť bedliť. To neznamená
žiť v ustavičnom napätí, ale verne a
trpezlivo plniť Božiu vôľu, pracovať
so zverenými darmi a v blížnom,

predovšetkým v
trpiacich, spo-
znávať Krista a
slúžiť mu.

Stačia jedny
správy zo sve-
ta, buď v roz-
hlase, v televí-
zii alebo v novi-
nách, a človeku
môže byť hneď
zo všetkého zle. Vojny, vyhrážky,
záplava nenávisti medzi ľuďmi - to
všetko vedie k opaku toho, čo by
sme mali hľadať. Boh prišiel v
Kristovi medzi nás a je s nami vo
svojej Cirkvi. Nie je preto potrebné
čakať, kým pre nás v budúcnosti
niečo urobí. Možno čakať, že sa s
ním stretneme teraz, hneď, dnes,
zajtra, pozajtra - len čo s vierou
zatúžime po jeho odpustení, po jeho
zjednocujúcej láske, po jeho Duchu.

Vystúpme z tmy beznádeje, z tmy
nenávisti, z tmy sebectva - máme
možnosť chodiť v Pánovom svetle. S
vedomím všetkej ľudskej úbohosti,
ale predsa nie v beznádeji, ale v
Duchu a v pravde.

– jg –

»SYN ÈLOVEKA
PRÍDE V HODINU, O
KTOREJ NEVIETE.”

(Mt 24, 44)

dobrý pocit, aby boli so mnou šťas-
tní aj moji kamaráti.

- Každú prácu, ktorú chcem dnes
vykonať, urobím dobre a s radosťou.

- Spolu s Máriou ďakujem a ho-
vorím o tom, čo mi Boh dal.

- Nebudem sa hádať, robiť niečo v
hneve a to aj vtedy, ak to robia moji
priatelia

- Viem, že sú deti, ktoré nemajú
hračky. Poprosím rodičov o pomoc,
aby mi dovolili im pod vianočný
stromček darovať zopár z mojich, aby
som ich tým aspoň trochu potešil.

- Možno niekto chce, aby som sa
mu prihovoril. Lepšie si všimnem
tých, ktorí čakajú na môj úsmev,
pekné slová. Urobím to ešte dnes,
oslovím ich.

- S tým, komu je ťažko, budem
hovoriť o jeho problémoch, aby sme
spolu našli riešenie.

Pomôžme našim deťom „zrealizo-
vať“ v tento adventný čas ich odváž-
ne skutky a pripojme sa k nim, aby
pocítili náš úprimný záujem a pre-
dovšetkým našu podporu, ktorá im
pomôže zdolávať ich každodenné veľ-
ké aj malé starosti.

–bš – katechétka

Dobré skutky na Advent
Podarí sa nám ich splniť tak,

ako sme si to v škole na hodine
náboženstva predsavzali?

- Mám otvorené oči a pozerám sa,
koľko pekných vecí môžem vidieť oko-
lo, ak pozerám srdcom. Svojim blíz-
kym porozprávam, čo som videl.

- Každý deň poprosím Boha, aby
bol na svete mier a viacej lásky.

- Všímam si spolužiakov, či nepo-
trebujú moju pomoc.

- Blížia sa Vianoce. Pomôžem do-
ma pri upratovaní, v škole pri via-
nočnej výzdobe.

- Budem sa modliť za tých, ktorí
nemajú domov alebo sú cez Vianoce
sami.

- Chcem prijať Ježiša do svojho
srdca. Budem s ostatnými požívať
vianočnú radosť.

- Budem trpezlivý, ak nedostanem
hneď to čo chcem.

- Pomodlím sa za tých, ktorí sú
pre mňa nie veľmi sympatický

- Sú deti, ktoré sa líšia od os-
tatných. Ak sú také v mojej blíz-
kosti, skúsim ich lepšie spoznať.

- Zachovám si dobrú náladu aj
vtedy, keď som unavený.

- Vonku je čoraz chladnejšie,
urobím pre vtáčiky kŕmidlo a po-
starám sa o ne.

- Okolo mňa je často nepokoj a
nervozita. Ja sa vynasnažím zostať
pokojný.

- Budem rozprávať svojim spo-
lužiakom, ako prežívam Advent. Mo-
je slová sa musia zhodovať so sku-
tkami, aby som ja sám mal z toho
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Sväté omše – kaplnky

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. K. Balintová J. Hudáček A. Potocká J. Kucharčík M. Prosbová

2. Ľ. Bajus M. Ruttkayová D. Kassay M. Žiaranová A. Oravcová

p. B. Šimková K. Kassayová M. Andraš

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
3. 12.

Sv. Františka Xaverského, kň. 6.45

Mt 8, 5-11
11.30
17.00

Ut
4. 12. Lk 10,  21-24

6.45
11.30
17.00

St
5. 12. Mt 15, 29-37

6.45
11.30
17.00

Št
6. 12.

Sv. Mikuláša, bs. 6.45

Mt 7, 21. 24-27
11.30
18.00

Pi
7. 12.

Sv. Ambróza, bs. uč. 6.45 Prvý piatok

Mt 9, 27-31

11.30
17.00 krížová cesta

18.00 + adorácia, záver 20.00

So
8. 12.

Nepoškvrnené počatie Panny 7.00 Fatimská sobota

Márie 9.00

Lk 1, 26-38
10.30
18.00

Ne
9. 12.

2. adventná nedeľa
(rok A, cyklus II)

7.30
9.00

10.30
14.00 pobožnosť + stretnutie

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 9. 12. 2001

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.30 Ústav Ut, Št, So o 11.00

Vo Vojčiciach  v nedeľu 9. 12. o 14.00 hod. budú vešpery.

4. DECEMBER –
SV. JÁN DAMASCÉNSKY

(650?–749)

kým svätým, ktorí preslávili Cirkev
svojou učenosťou, aj čnosťami.

Dátum jeho smrti sa určuje na 4.
decembra 749. Jeho telo sa štyri
storočia prechovávalo v kláštore Mar
Saba, potom ho premiestnili do Ca-
rihradu. Pápež Lev XIII. dňa 9. au-
gusta 1890 vyhlásil Jána Dama-
scénskeho za učiteľa Cirkvi.    – rm –

ÁN SA ÚDAJNE narodil v meste
Damask - odtiaľ jeho meno Da-
mascénsky - asi v r. 650 v bo-

hatej kresťanskej rodine. Otec kres-
ťan zaujímal významné miesto na
dvore mohamedánskeho kalifa. Bol
veľmi dobročinný. Raz zachránil vzde-
laného mnícha zo Sicílie pred sťa-
tím. Ten sa stal jeho priateľom a
učiteľom syna Jána a adoptovaného
syna Kozmasa Majama.
Ján získal solídne filozofické a lite-
rárne vzdelanie a výchovu. Po otcovi
prevzal úrad. Po zmene panovníkov,
zmenilo sa postavenie kresťanov. Ján
s bratom sa utiahli do Jeruzalema,
kde vstúpili do kláštora Mar Saba
okolo r. 700. Neskôr bol Ján vysvä-
tený za kňaza. Ján mal povesť učen-
ca a básnika. Proti svojej vôli sa
stal svetoznámym teológom, ktorého
učenosť si vážili v celom východnom
kresťanstve. Známym sa stal odváž-
nym vystúpením v spore o úcte obra-
zov. Napísal svoje tri reči, úvahy
proti ničiteľom obrazov. Stal sa
„klasickým zeológom úcty obrazov.“

Ján Damascénsky bol teológ, filo-
zof, historik, rečník, exegéta i bás-
nik. Jeho hlavným teologickým die-
lom je Prameň poznania (alebo O pra-
vej ortodoxnej) viere). Od začiatku
12. stor. sa prekladmi stalo Jánovo
dielo známe aj latinskému Západu.

Ján je aj pôvodcom mnohých pies-
ní a hymnov. Napísal spis Hudobný
kánon. Osobnosť tohto nezvyčaj-
ného muža charakterizujú tri pod-
statné črty: jednoduchá poníženosť;
jeho vernosť zdedenej náuke a tretia
črta je jeho cirkevné cítenie a
zmýšľanie, jeho „sentire cum Eccle-
sia.“ Učiteľ z Damasku patrí k veľ-

Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
 popoludní Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30
V prvopiatkovom týždni popoludňajšia

služba v kancelárii nie je!

Krstná náuka   piatok o 16.00

Sobášna náuka sobota o 9.00

OZNAMY
1. Počas týždňa budeme spovedať

pred každou rannou sv. omšou,
dopoludnuia od 10. 30 a popoludní
takto: v  Ut, Št, Pi od 15.00;
vo Vojčiciach v St od 15.00;
v Zempl. Hradišti v Št od 17.00.

2. V nedeľu, 9. 12., bude o 14.00
okresné stretnutie horliteľov
sv. ruženca.

3. V sobotu, 8. 12., o 17.00 bude v
KaSS Trebišov evanjelizačný kon-
cert skupiny Tretí deň.

4. Pri poludňajšej sv. omši sa mo-
dlíme deviatnik k Nepoškvrne-
nému počatiu Panny Márie.

5. Náuky pre prvoprijímajúcich a
birmovancov sú prerušené; po-
kračovať budú až v novom ka-
lendárnom roku.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


