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»BDEJTE!«»BDEJTE!«»BDEJTE!«»BDEJTE!«»BDEJTE!«
ÚČASNOSŤ, V KTOREJ žije-
me, je temná a ťažká, priam
beznádejná. Kristus nás ne-
poveril, aby sme unikli z toh-

to času a snívali o krajšej budúcnos-
ti. Očakáva od nás, že budeme bedliť
a pracovať tak, aby prí-
tomnosť bola jasnejšia,
ľudskejšia a zároveň bož-
skejšia, aby sme seba sa-
mých pripravili na Kristov
deň. Ten, čo bedlí, vie,
aká je jeho zodpovednosť.
Každý jednotlivec je zod-
povedný za prácu, ktorá
mu bola zverená. Chvíľa,
do ktorej sme postavení,
je nám daná na to, aby sme ju
zodpovedne žili a využívali.

Pane, hodina tvojho príchodu je
neznáma, kážeš nám bdieť a modliť
sa. Lebo človek žije v stálej neistote,
v neistote dňa, ktorý má prísť, v ne-
istote svojho návratu k Bohu, v neis-
tote svojho zotrvania v dobrom. Pri-
tom človek tak ľahko robí zlo.

(Mk 13, 37)

Niekedy sa zdá, akoby ľudia na teba
zabudli. Celkom určite by každý chcel
byť pripravený na ten deň, predsa
človek túži po tebe.

Hovoríš, že každý má dostatok
milosti. Hovoríš, že vo svojom oča-
kávaní na stretnutie mám pomoc, ale
vo mne a okolo mňa je toľko zloby
a moje úsilie je pritom tak nedo-
konalé…

Môj život je adventom –
je očakávaním. Je očakáva-
ním stretnutia s tebou. Je
očakávaním tvojej milosti
a pomoci. Pane, len ty
musíš vo mne všetko po-
silniť, musíš ma naplniť
svojím slovom, musíš mi
udeliť každú schopnosť,
ustavične ma prebúdzať zo
sna a naučiť ma, ako zo-

trvávať v modlitbe.
Našou úlohou je bedliť: vidieť

jasne skutočnosť, v ktorej žijeme,
a skutočnosť, ku ktorej spejeme.
Táto skutočnosť sa volá Kristus. Už
teraz je pre nás prítomný v slove, vo
sviatosti, v bratoch.

Pane, príď a spas ma.
– jg –

ENNODENNE SA stretávame s ne-
spokojnosťou a hundraním vôkol
nás. Jedni sú nespokojní s pla-

tom, ktorý nie je úmerný k životným
podmienkam a stúpajúcim cenám, iní
sú zhrození nad morálkou (a to nielen
mladých ľudí), ďalší nad útokmi mafií
a bezdôvodným prepadávaním ľudí. Jed-
ným slovom – život je boj o prežitie –
tvrdia mnohí dospelí.

A čo  mládež, deti? Tí si problémy
dospelých buď nevšímajú, alebo si
z nich urobia terč svojej zábavy. Keď
žiak napíše na tabuľu „Vivat Ladin!“,
zasmejeme sa a pripíšeme to jeho nero-
zumnosti, nerozvážnosti. Keď deti zakla-
dajú skupiny, ktoré proti sebe bojujú
a napádajú sa, vtedy tiež skonštatujeme,
že robia iba to, čo vidia vo filmoch. Ne-
uvedomujeme si, že ich „KINDER MAFIE“
ako sa nazývajú, už presahujú spôsob
detských hier. A tu kdesi sa začína ro-
diť sklon k násiliu a ku zlu.

Keď sa katechét spýta žiaka na ho-
dine náboženskej výchovy či bol v kos-
tole alebo o čom hovorilo evanjelium
z nedele, ten sa nechápavo pozerá, pre-
čo zasahuje do jeho súkromia a sťažuje
sa doma na drzosť katechéta. Rodič mu
samozrejme pobúrene pritakáva. Keď
učiteľ upozorní žiaka na neprístojnosti,
ktoré stvára, často je napadnutý, prí-
padne je obvinený z výmyslov a neprav-
dy, pretože rodič na svoje dieťa nedo-
pustí.

O vzťahoch medzi dospelými radšej
ani nehovorím. Nikdy na nič nemáme
čas. V práci sa sťažujeme na kvantitu
roboty a časovú tieseň, na zlých nadria-
dených, na nespravodlivé hodnotenie.

Doma sme unavení a nechce sa nám
s nikým komunikovať. To si radšej sad-
neme k televízoru a často ani nevní-
mame, čo pozeráme. Asi. Pretože ináč
by sme postrehli koľko intríg, zloby,
klamstva a iných nevhodných scén je aj
v takej „nevinnej telenovele“. Deti ich
pozerajú spolu s nami – veď sme jedna
rodina!

Komunikácia – obyčajný rozhovor o oby-
čajných veciach sa vytráca. A ak aj je,
nuž snáď len kritizovanie všetkého
a všetkých, čo nám prišli do cesty. Sú-
hlasne pritakávame deťom, keď sa sťa-
žujú na kamarátov, na učiteľov, na tré-
nerov. Veď my im ukážeme!

My dospelí sa medzi sebou nerozhod-
neme na „postupe riešenia situácie“ na-
šich ratolestí, na spoločenskom televíz-
nom vysielaní, prípadne máme rozdiel-
ne názory na politickú situáciu, a tak
„múdrejší ustúpi“ a nastane opäť ticho.
Ideme spať. Možno sa ešte pomodlíme
nejakú tú modlitbu, veď sme kresťania,
a deň je za nami.

Neskôr sa čudujeme, že sa z nášho
postoja kresťana vysmievajú tí „nekres-
ťania“; že naše deti sa dostali do zlej
spoločnosti a nevieme si s nimi poradiť;
že sa naše dospelé deti rozvádzajú; že sa
popretŕhali vzťahy medzi príbuznými,
lebo sme sa prestali navštevovať.

Zabudli sme na niečo. Zabudli sme
na Lásku. Nechali sme ju za dverami.
Nedovolili sme Jej vstúpiť do našich
sŕdc.

Čo tak zobudiť sa a začať odznova?
Pane, Bože, zástupov, obnov nás, roz-

jasni svoju tvár a budeme spasení.
– hv –

Bože, obnov nás, rozjasni
svoju tvár a budeme spasení.

(Ž 80,4)



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
2. 12.

6.45
Iz 2,1-5; Ž 122; Mt 8,5-11 11.30

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 17.00

Ut
3. 12.

Sv. Františka Xaverského, kň. 6.45
Iz 11,1-10; Ž 72; Lk 10,21-24 11.30

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a
plnosť pokoja. 17.00

St
4. 12.

Sv. Jána Damascénskeho, kň. uč. 6.45
Iz 25,6-10a; Ž 23; Mt 15,29-37 11.30

Budem bývať v dome Pánovom mnoho a
mnoho dní. 17.00

Št
5. 12.

Iz 26,1-6; Ž 118; Mt 7,21.24-27 6.45

Požehnaný, ktorý prichádza v mene
Pánovom.

11.30
18.00

Pi
6. 12.

Sv. Mikuláša, bs. 6.45
Iz 29,17-24; Ž 27; Mt 9,27-31 11.30

Pán je moje svetlo a moja spása.
18.00 + začiatok adorácie

19.30 + záver adorácie

So
7. 12.

Sv. Ambróza, bs. uč. 6.40
Iz 30,19-21.23-26; Ž 147; Mt 9,35-10,1.5a.6-8

Blahoslavení všetci, čo očakávajú Pána. 18.00

Ne
8. 12.

2. adventná nedeľa
(rok B, cyklus I)

7.30
9.00

10.30
15.00 pobožnosť

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

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Ščerbej J. Hudáček M. Sakáčová I. Farkašová
2. čítanie A. Zapotoková D. Gajdošová J. Karniš J. Kucharčík

prosby H. Magurová B. Šimková N. Tomková M. Žiaranová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 8. 12. 2002

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00 – Ústav Ut, Št, So, Ne o 11.00
Kasárne Ne o 11.00
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Vo Vojčiciach v nedeľu 8. 12. bude o 14.00 hod. pobožnosť.

5. DECEMBER – SV. SABAS (439-
532)

ABAS SA NARODIL v Mutalas-
ca, blízko mesta Cézarey v Kap-
padócii z bohatých kresťans-

kých rodičov. Keď mal Sabas 5 rokov,
na rozkaz predstavených odišiel jeho
otec s matkou do Alexandrie v Egyp-
te. Syna dali do opatery strýkovi a k
tomu aj značný majetok. Pre zlé za-
obchádzanie ušiel chlapček k druhé-
mu strýkovi. Keď nastal spor o pride-
lený majetok, Sabas sa rozhodol pre
život v kláštore. V r. 456 vstúpil do
rádu sv. Bazila, kde všetko vykonával
trpezlivo a ochotne. Bol voči sebe
veľmi prísny. V r. 457 putoval do Je-
ruzalema, kde spoznal život pustov-
níkov, ktorí žili v Palestíne.

V tom čase žil na júdskej púšti
slávny otec mníchov a pustovníkov
sv. Euthymius, ktorý sa stal jeho du-
chovným vodcom. Ten ho zobral na
cestu do Alexandrie, kde sa Sabas
stretol so svojimi rodičmi. Vrátil sa
však do kláštora. Napokon dostal od
sv. Euthymia dovolenie odísť z kláš-
tora a utiahnuť sa na blízku púšť,
kde žil sám ako pustovník. Ubytoval
sa v jaskyni a v nej žil veľmi prísne.
Na rozkaz opáta sa po čase vrátil do
kláštora a prevzal vyučovanie mlá-
deže. Po smrti opáta znovu opustil
kláštor a utiahol sa do opustenej ve-
že. V r. 478 sa utiahol pri návšteve
Jeruzalema do jednej jaskyne. V
krátkom čase sa rozmnožil počet je-
ho učeníkov, a tak vznikla Veľká lau-
ra. V r. 491 sa po dlhom zdráhaní dal
vysvätiť za kňaza a žil ešte prísnej-
šie. V r. 492 vystaval pre pustovníkov
kláštor Mar Saba a časom sa stal
duchovným otcom mnohých mníchov.

V čase šírenia sa učenia bludárov
išiel v r. 508 k cisárovi do Konštan-
tínopola. Cisára dojala jeho reč a pri-
sľúbil pomoc. Po nastúpení nového
patriarchu prenasledovanie pravover-

ných kresťanov pokračovalo. V r. 529
deväťdesiat jeden ročný Sabas išiel
k cisárovi Justiniánovi, aby bránil
pravoverných kresťanov a prekazil
prenasledovanie. Cisár ho prijal s úc-
tou a urobil všetko, o čo prosil.

Boh zjavil Sabasovi jeho blízku
smrť. Zomrel vo veku 93 rokov 5. 12.
532. Na jeho pohrebe sa zúčastnili
všetci biskupi Svätej zeme a pocho-
vali ho v átriu Veľkej laury.

Na Východe mu dali tituly Nositeľ
Boha, Hviezda púšte, Patriarcha
mníchov.         – rm –

OZNAMY
1. Počas týždňa budeme spovedať

pred každou rannou sv. omšou,
dopoludnuia od 10.30 a popoludní
takto: v  St, Št a Pi od 15.00;
v Zempl. Hradišti spovedáme vo
štvrtok od 17.00;
vo Vojčiciach v utorok od 16.00.

2. Na budúcu nedeľu 8.12. bude
zbierka na charitu.

RUZ¡ENEC SVETLA
modlíme sa ho vo štvrtok

PREDDESIATOK
1. …ktorý nech je Svetlom nášho ži-

vota.
2. …ktorý nech nás uzdravuje milo-

srdnou láskou.
3. …ktorý nech nás vezme k sebe do

večnej slávy.
TAJOMSTVÁ
1. …ktorý bol pokrstený v Jordáne a

začal svoje verejné účinkovanie.
2. …ktorý zázrakom v Káne Galilej-

skej otvoril srdcia učeníkov pre
vieru.

3. …ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo
a vyzýval ľud na pokánie.

4. …ktorý sa ukázal v božskej sláve
na hore Premenenia.

5. …ktorý nám dal seba za pokrm
a nápoj v Oltárnej sviatosti.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


