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Číslo 52 IV. ročník

Nedeľa 23. decembra 2001
4. adventná nedeľa

Resp.: Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy.

U

ELÉ EVANJELIUM svedčí o tom,
že Ježiš bol človek podobný
nám vo všetkom, okrem hrie-
chu, narodený zo ženy ako

každý z nás, ako dieťa odkázaný na
dospelých atď. Ale súčasne nám celé
evanjelium dosvedčuje, že Ježiš pri-
chádza od Boha, je Božím Synom, je
novým počiatkom v ľudstve – tým, kto
nie je zaťažený hriechom, a predsa je
človekom, že je darom tvorivej moci
Božej – Ducha Svätého. Ježiš vychá-
dza z Boha, z Ducha Božieho, ktorý
tvorí všetko nové, je darovaný ľuds-

tvu Otcom. Boh nám do ľudských de-
jín i do ľudskej spoločnosti daroval
svojho Syna, dielo Ducha, počiatok
nového stvorenia.

„Boh s nami.“ Aj dnes v tom spo-
číva celá naša nádej. Sväté písmo
podáva dianie medzi Bohom a člove-
kom ako časovú postupnosť, od
stvorenia a prvého hriechu až po za-
vŕšenie vesmíru pri druhom Kristo-
vom príchode. Nesmieme však upad-
núť do omylu, ako keby sa dejiny
dali jednoducho deliť na úsek pred
a úsek po, pred Kristom a po Kris-
tovi v zmysle nevykúpené a vykú-
pené ľudstvo, na temnú a svetlú po-
lovicu. Aj delenie dnešného ľudstva
na vykúpených a nevykúpených (na
kresťanov a nekresťanov) by bolo
omylom. „Sú iba jedny jediné, nedeli-
teľné dejiny, ktoré ako celok charak-
terizuje slabosť a úbohosť človeka,
a ako celok ich prikrýva milosrdná
Božia láska.“ (Joseph Ratzinger)

Narodenie Ježiša, akokoľvek je ča-
sovo vzdialené, môže byť i dnes po-
chopené ako znamenie. Jozef i Mária
toto znamenie rozpoznali a Boží dar –
Ježiša – prijali, i keď im skompliko-
val život. Preto bol ich život plodným
pre všetky generácie ľudstva.  – jg –

»BOH S NAMI.«
(Mt 1, 23)

ETI SA TEŠIA NA VIANOCE. Do-
kážu nás svojou radosťou aj nedoč-
kavosťou „nakaziť“, bez nich by

nebola vianočná atmosféra v našich ro-
dinách v čomsi nádherne napínavá.
Očakávanie narodenia Ježiša Krista
spolu s deťmi je okamihom, ktorý sa dá
ťažko popísať.

Dobré skutky na advent, ktoré si
dobrovoľne predsavzali, sa darí plniť
skôr tým mladším. Staršie deti si veľa
„predvianočných vecí“, ako to ony zvyk-
nú hovoriť, odkladajú na poslednú chví-
ľu. Ťažko ich k niečomu nútiť, ak sa
samy nemôžu presvedčiť, že to ich rodi-
čia myslia s ich duchovným smerova-
ním vážne.

Chcela som sa od starších žiakov do-
zvedieť, ako na nich dolieha všetko to,
čo sa deje okolo nich v súvislosti s Via-
nocami. Písomne bez uvedenia mena sa
mali vyjadriť k týmto témam:

Ako si predstavuješ Vianoce u vás
doma? Čo keby ste pred sviatkami
zostali bez finančných prostriedkov?
Ako zvykneš obdarovať svojich blízkych?
Ako prežívaš s rodičmi Štedrý večer?

Mnohí moji 14 až 15-roční žiaci ma
prekvapili svojimi skoro „dospeláckymi“
odpoveďami. Viacerí z nich si Vianoce
predstavujú, ba skôr želajú, bez hádok
medzi otcom a mamou. Chcú mať radšej
menej jedla, zákuskov a iných dobrôt,
radšej by mamu videli pokojne sedieť
pri vianočnom stole. Nenapísali však,
kto by to teda všetko mal prichystať
a seba ako maminých pomocníkov ani
nespomenuli.

Niektorí napísali aj to, ako sa rodičia
dohadujú o tom, či aj na tieto Vianoce

majú pozvať dedka s bab-
kou alebo nie, lebo ani
minulé Vianoce nič ne-
priniesli a nedali im ani
korunu.

„Najradšej by som bol,
keby ani neprišli“, píše
anonym, „dedko si rád
vypije a babka kritizuje a
poúča všetkých naokolo,
s ničím nie je spokojná“.

„Bez finančných prostriedkov sme aj
teraz, nie sú pre nás až také dôležité“,
zafilozofovala si jedna ôsmačka. Hod-
noty vidí v niečom inom. Jej mama pre-
žila vážnu operáciu a otec je už dlhšie
nezamestnaný. Na takého dospievajú-
ceho človeka je to priveľká ťarcha, aby
sa vôbec zamýšľal nad „hmotnosťou
Vianoc“.

Pre ňu je dôležité, že sú všetci spolu,
že aj tento Večer, tak ako po iné večery,
si zapália sviečku a modlitbou sa po-
ďakujú za mamkino vyzdravenie a za to,
že sú tu.

V mnohých odpovediach som sa ďalej
dozvedela, že Vianoce sú skoro ku všet-
kým veľmi, veľmi štedré. Darčeky od vý-
myslu sveta!

Našli sa aj zlomyseľníci. Využili ano-
nymitu a zachovali sa tak, ako len
„vládali“. Hrubosť vo vyjadrovaní a v ne-
pochopení situácie. Deti sú už raz také!
Do školy s niečím prichádzajú. S dob-
rotou v srdci, ale aj s horkosťou, ktorú
„nasávajú“ doma aj na ulici, keď tam
zvyknú tráviť viac času, ako je to
únosné.

Prežívanie Štedrého večera a Vianoc
musia vidieť a precítiť. Vianočný čas sa
nedá naučiť prežívať ani na nábožen-
skej, či iných výchovách. Dá sa to zažiť
spolu s otcom, mamou, súrodencami aj
starými rodičmi.

Deti musia vidieť, že náš úsmev je
naozaj od srdca, že naše slová sú rov-
nako pravdivé doma aj na ulici, že pred
nikým nič nemusíme predstierať, ak
naozaj veríme v to, čo v tento vianočný
čas spolu s deťmi chceme zažiť. – bš –

A JE TU ZAS, VIANOÈNÝ ÈAS



Sväté omše – kaplnky

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
24. 12.

6.45
21.00 vianočná akadémia

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Ž 89; Lk 1, 67-79 21.30
23.30 liturgia hodín

Ut
25. 12.

NARODENIE PÁNA 0.00 prikázaný sviatok

Iz 62,1-5;Ž 89;Sk 13,16-17.22-25;Mt 1,1-25 7.30
Iz 9,1-3.5-6; Ž 96; Tít 2,11-14; Lk 2,1-14 9.00

Iz 62,11-12; Ž 97; Tít 3,4-7; Lk 2,15-20 10.30
Iz 52,7-70; Ž 98; Hebr 1.1-6; Jn 1,1-18 18.00

St
26. 12.

Sv. Štefana, mč. 7.30
9.00

Sk 6,8-10; 7,4-60; Ž 31; Mt 10,17-22 10.30

Št
27. 12.

Sv. Jána, ap. ev. 6.45
11.30

1 Jn 1,1-4; Ž 97; Jn 20,2-8 18.00

Pi
28. 12.

Svätých Neviniatok, mč. 6.45
11.30

1 Jn 1,5-2,2; Ž 124; Mt 2,13-18 18.00

So
29. 12.

Sv. Tomáša Becketa, bs. mč. 6.40
1 Jn 2,3-11; Ž 96; Lk 2,22-35 18.00

Ne
30. 12.

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA,
MÁRIE A JOZEFA

7.30
9.00

10.30 krst

15.00 pobožnosť za rodiny

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice
0.00 9.00 18.00 6.45 9.00

9.00

Z.Hradište 10.30 10.30 18.00 10.30

Ústav Ut, Št, So o 11.00

OZNAMY
1. Slávenie Vianočnej

vigílie začína 24.12.
o 23.30 hod. Prosí-
me, prineste si kniž-
ku vešpier.

2. Na Božie narodenie
v utorok 25. 12.  2001
o 15.00 hod. budú
slávnostné vešpery.

3. V nedeľu 30.12. na
sviatok Svätej rodiny
bude o 15.00 hod.
pobožnosť za rodi-
ny spojená so stret-
nutím modliacich sa
matiek. Aj tu si pri-
neste knižky vešpier.
Pred pobožnos ťou
matky pri príchode do
kostola odovzdajú
mená svojich detí do
košíka pripraveného
pri oltári sv. Jozefa.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U A VIANOCE

 – VIGÍLIA NARODENIA PÁNA 24.12.2001
1. čítanie 2. čítanie prosby

v.akadémia J. Galgan M. Ruttkayová —

21.30 D. Kassay K. Kassayová bohoslovec
lit.hodín P. Urban J. Kucharčík —

 – NARODENIE PÁNA  25. 12. 2001
1. čítanie 2. čítanie prosby

0.00 M. Žiaranová J. Hudáček bohoslovec

Vojčice J. Rokyta V. Rokyta M. Jenčíková

7.30 M. Ščerbej M. Čierna A.Zapotoková

9.00 H. Magurová B. Šimková M. Ruttkayová

10.30 J. Karniš M. Sakáčová A. Potocká

18.00 B. Dinisová M. Švagrovská

Vojčice M. Bajusová M. Veľková J. Oravec

 – SV. ŠTEFANA 26. 12. 2001
7.30 J. Galgan — Ľ. Bajus

9.00 M. Princíková — D. Gajdošová

10.30 N. Tomková — P. Lörinc

Vojčice M. Prosbová — A. Oravcová

 – SVÄTEJ RODINY  30. 12. 2001
1. čítanie 2. čítanie prosby

7.30 Ľ. Bajus J. Galgan K. Balintová

9.00 J. Hudáček P. Urban T. Ruttkayová

10.30 A. Potocká D. Kassay K. Kassoyová

18.00 I. Farkašová J. Kucharčík M. Žiaranová

Vojčice M. Andraš J. Bálint A. Andrej

Vo Vojčiciach bude v utorok 25. 12. o 14.00 jasličková pobožnosť
a v nedeľu 30. 12. o 14.00 hod. bude pobožnosť za rodiny.

SOBÁŠNE
OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú
prijať:

Martin Velk
a Silvia Rusinová

Zahrňte ich do svojich
modlitieb. Kto by vedel

o manželskej prekážke medzi snú-
bencami, má povinnosť ohlásiť to na
farskom úrade.

Na Vianoce slnko Boz¡ej lásky
nech Vám z¡iar i nad domovom.
Nech oz¡i j e náš kra j podtatranský
v dobrých skutkoch s dobrým slovom.

Znovu zaèat' s Kr istom v novom roku ,
to j e výzva , ktorá ved i e k c i e¾u .
Kr istus dá istotu v èase toku .
Z¡eláme Vám si lu k tomu d i e lu .

Vaši duchovní otcovia a RR časopisu


