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Číslo 51 IV. ročník

Nedeľa 16. decembra 2001
3. adventná nedeľa

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

UL

EŽIŠ PRICHÁDZA ako sudca a zá-
chranca. Pozýva na svoju hostinu
chudobných, chromých, mrzákov

a slepých (Lk 14, 13).
Ján Krstiteľ pripravoval cestu Páno-

vi. Poukazoval na Krista, pred ktorým
sa hlboko pokoril. Boh naplnil Jána
Krstiteľa duchom prorockým, aby kázal,
karhal, volal k pokániu a náprave živo-
ta. Nevystupoval ako vznešený veľkňaz,
ale svojím zovňajškom budil vážnosť a u
mnohých aj hrôzu. Konal mimoriadnu
prácu, kázal na púšti, krstil v Jordáne,
obetoval sa pre kráľovstvo Božie. Božím
slovom prihováral sa ku všetkému ľu-
du. Zvesťou pokánia usiloval sa člo-
veka očistiť, a tak obnoviť v ňom Boží
obraz. Chcel, aby ľudská duša bola čis-
tou nádobou vhodnou prijať Božie po-
solstvo.

Pokánie, a z neho vychádzajúce uzd-
ravenie, teda obdarovanie odpúšťajúcim
Bohom, je nevyhnutnou podmienkou
záchrany pre tento chorý svet. I dnes
sú ľudia, ktorí plánujú, a dokonca pro-
rokujú, prekrásnu budúcnosť pre ľuds-
tvo, národ alebo aspoň nejakú skupinu
obyvateľov. A zvlášť v našej krajine sú
už ľudia k takýmto proroctvám nedôver-
čiví. Reči o šťastných a svetlých zajtraj-
škoch sme si v minulých rokoch užili
viac než dosť, a z ich naplnení sku-
točne nebolo nič.

Ježiš prišiel od Boha, má, ako uka-
zujú zázraky, moc nad prírodnými sila-
mi, vyvracia moc zla a nastoľuje v ľu-
ďoch Božiu vládu, teda Boží poriadok,
harmóniu. Ježiš prináša odpustenie,
uzdravenie, život. Evanjelium hovorí:
„U Boha nie je nič nemožné.“ O toto
slovo sa máme a môžeme ozaj oprieť.
Panna Mária,
ktorá nás spre-
vádza adventom,
je nám presved-
čivým dôkazom
pravdivosti tých-
to slov – veď Je-
žiš, ktorého pri-
niesla svetu, je
dar nad dary,
dar presahujúci
všetko.       – jg –

Očakávať nejakého človeka, nejakú
udalosť, nejaký sviatok mení náš

život: sme iní, veselí a skľúčení
súčasne. Stane sa to? Príde? Bude
môcť prijať, čo mu ponúknem, moje

dary, moje srdce?

REŽÍVAME OBDOBIE adventu.
Dnes väčšina ľudí chápe advent
veľmi povrchne. Hlavnou činnos-

ťou je obdivovanie tovaru vo výkladoch
obchodov, navštevovanie supermarke-
tov a nakupovanie darčekov. Nie žeby
bolo nakupovanie darčekov niečo zlé,
iste je dobré, ak chceme niekoho obda-
rovať a spôsobiť mu radosť. Lenže pri
tom zhone za nákupmi zabúdame často
na podstatu adventu.

Advent znamená prípravu, ale nie na
nákupy, ale prípravu na príchod Krista,
toho Krista, ktorý sa narodil v Bet-
leheme, ktorý prišiel na tento svet, ale
ešte sa nenarodil v našom srdci.

Ak chceme advent prežiť s Kristom,
musíme zmeniť svoj život, musíme sa
ku Kristovi priblížiť, musíme svojím ko-
naním ukázať aj iným, že advent je tu,
že sa niečo deje.

Naším konaním musíme vedieť dať
pocítiť a precítiť advent aj tým, ktorí
nevedia a nechápu čo znamená. Lebo
Kristus prišiel na tento svet pre všet-
kých ľudí a je povinnosťou nás kresťa-
nov túto radostnú zvesť ohlasovať
a prežívať tak, ako to cez apoštolov On
sám uložil všetkým jeho nasledovní-
kom.

Nezabudnime teda, že advent je:
doba, keď úprimným vyznaním a po-
kornou ľútosťou vo sviatosti zmie-
renia si máme očistiť duše a vo
svätom prijímaní sa obohatiť živým
Kristom;
doba, keď znovu máme nájsť cestu
k svojim blížnym;
doba, keď si znovu musíme uvedo-
miť, že v živote nie je najdôležitejší
zhon ani úspech;
doba, keď si musíme uvedomiť, že
cesty nášho života nás majú viesť do
večnosti;

doba, keď si musíme skontrolovať
svoje myšlienky, city a správanie;
doba, keď pokorne uznávame, že nie
sme ešte dokonalí. Musíme najmä
odbúrať pýchu, prílišné sebavedo-
mie, tvrdosť, hrubosť…
Ak teda nezabudneme čo advent je,

upozorníme na seba, že sme šťastní ľu-
dia a že odporúčame aj iným, aby takto
prežili advent. Tak môžeme zažiť šťast-
né a požehnané Vianoce.

Naše konanie by sa teda malo odzr-
kadliť aj pri nákupe darčekov, aby sme
dobovými výstrelkami nevybočili z ad-
ventných predsavzatí. Nič proti tomu,
ak kupujeme deťom štvrtý diel Harry
Pottera – veď svet rozprávok bol, je
a asi aj vždy bude pre nich zaujímavý
a atraktívny.

Kúpili sme už našim deťom Bibliu –
Sväté písmo? Ako je to v našich rodi-
nách? Ešte tak pri príležitosti prvého
svätého prijímania kúpime deťom mod-
litebnú knižku, pri nejakej púti ruže-
nec, ale Bibliu – „Knihu kníh“, to už
ťažšie. Je to darček, ktorý je na celý ži-
vot, lebo čítaním „Písma“ sa nám priho-
vára Boh a vedie naše myšlienky správ-
nym smerom. Napokon sa zamyslime
nad slovami sv. Hieronyma: „Kto ne-
pozná Písmo, nepozná Krista.“

Chceme sa niečo naučiť od Ježiša
Krista? Chceme zmeniť svoj životný
štýl? Práve v tomto adventnom období
na to máme jedinečnú príležitosť. Využi-
me ponúknutú šancu. Prežime advent
s Kristom a priblížme ho aj iným.  – bl –



Sväté omše – kaplnky

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. Ľ. Bajus B. Šimková K. Kassayová M. Žiaranová J.Juhaščíková

2. K. Balintová T. Ruttkayová N. Tomková J. Kucharčík M. Borová

p. H. Magurová D. Kassay H. Andrejová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
17. 12.

6.45
11.30

Gn 49,1-2.8-10;  Mt 1,1-17 17.00

Ut
18. 12.

6.45
11.30

Jer 23,5-8;  Mt 1,18-24 17.00

St
19. 12.

. 6.45
11.30

Sdc 13,2-7.24-25a;  Lk 1,5-25 17.00

Št
20. 12.

6.45
11.30 +začiatok adorácie

Iz 7,10-14;  Lk 1,26-38 18.00 +záver adorácie

Pi
21. 12.

Sv. Petra Kanízia, kň. uč. 6.45
11.30
17.00 krížová cesta

Pies 2,8-14 al. Sof 3,14-17;  Lk 1,39-45 18.00

So
22. 12.

6.40
11.30

1 Sam 1,24-28;  Lk 1,46-56 18.00

Ne
23. 12.

4. adventná nedeľa

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

Iz 7, 10-14;  Rim 1, 1-7; Mt 1, 18-24 18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 23. 12. 2001

Nemocnica Po - So o 16.15 Ústav Ut, Št, Ne o 11.00

Vo Vojčiciach v nedeľu 23. 12. o 14.00 hod. budú vešpery.

17. DECEMBER – SV. OLYMPIA
(361? – 408)

LYMPIA (tiež Opympias) sa na-
rodila asi v r. 361 ako jediná
dcéra váženého cisárskeho ú-

radníka v Carihrade. V detstve osi-
rela a zdedila po rodičoch veľký ma-
jetok. Jej ujec Prokopius ju zveril do
výchovy Teodózii, žene vzdelanej a
kresťanskej vychovávateľke. Zákla-
dom jej vzdelania a výchovy bolo
Sväté písmo. V rokoch 384-5 sa vy-
dala za Nebrida, statočného a zbož-
ného muža. Ten po 20 mesiacoch
zomrel. Cisár Teodosius I. Veľký si
želal, aby sa vydala za jeho vnuka
Elpidia. Odmietla. Chcela zostať vdo-
vou až do smrti. Cisár jej zobral pod
správu všetky majetky a bez do-
volenia nesmela chodiť ani do kos-
tola. Vo všetkých protivenstvách vi-
dela kríž. Viedla život chudobnej ka-
júcnice. Kto ju trýznil, za toho sa
modlila. Keď sa cisár po troch ro-
koch vrátil do Carihradu a počul, aký
svätý život vedie Olympia, vrátil jej
slobodu i majetky. Zakladala a obda-
rúvala chrámy, kláštory a nemocni-
ce. Štedro podporovala chudobných.
Spolu s hmotnými dobrodeniami da-
rovala aj slová spásy, radila, pou-
čovala.

Celá Cirkev odivovala jej zried-
kavé čnosti. Carihradský arcibiskup
jej udelil titul, hodnosť diakonistky
pri svojom chráme. Veľmi si ju vážili
mnohí biskupi, najmä sv. Ján Zlato-
ústy. Proti južnej bráne chrámu sv.
Sofie založila kláštor. Medzi sv. Já-
nom Zlatoústym a Olympiou sa rýchlo
vyvinulo sväté priateľstvo. Po vypo-
vedaní sv. J. Zlatoústeho z Cari-
hradu boli prenasledovaní a mučení
všetci jeho priatelia, teda aj Olym-
pia. Dostala rozkaz, opustiť Cari-
hrad. Po návrate späť odmietla uz-
nať Arsacia za arcibiskupa, za nás-
tupcu Jána Zlatoústeho. Za to musela

znášať týrania a prenasledovania.
Jej život bol trpkým trápením.

Nové prenasledovanie ju vyhnalo
z Carihradu. Nebola však opustená.
Ján Zlatoústy jej z času na čas z
vyhnanstva posielal listy. Tie spô-
sobili, že nikdy neupadla na mysli.

Zomrela v Nikomédii (dnes Izmid,
Turecko) 25. júla 408. Vtedy východ-
ná cirkev slávi sviatok, v rímskom
kalendári je to 17. decembra.  – rm –

OZNAM
Počas týždňa budeme spovedať
pred každou rannou sv. omšou, aj
počas nej, dopoludnia od 10.00 aj
počas sv. omše a popoludní takto:
v  Po, Ut, St, Št od 15.00; v Pi
9.00-11.30, 14.00-16.00;
v Zempl. Hradišti v Št od 16.00.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Maritn Velk a Silvia Rusinová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

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

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


