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„EVANJELIUM“, dobrá sprá-

va, blahozvesť, to je osoba
samého Krista. V jeho slo-

ve a čine sa prihovára Boh ľuďom.
Evanjelium však označuje aj kres-
ťanské posolstvo o Ježišovi a pod-
statná výpoveď o ňom znie: On je
Kristus, prisľúbený záchranca a on
je Boží Syn. Evanjelium ako udalosť
a ako posolstvo sa začína vystúpe-
ním Jána Krstiteľa. On pripravuje
cestu. Od všetkých vyžaduje úprimnú
zmenu zmýšľania, obrátenie k Bohu
ako predpoklad krstu a odpusteni
hriechov. A poukazuje na Ježiša,
„mocnejšieho“, ktorý prichádza po
ňom.

Ježiš dal nám nádej do budúcnos-
ti, ale táto budúcnosť sa pre veriace-
ho už začala. Slávenie Eucharistie
nanovo spečaťuje naše spoločenstvo
s Bohom v Duchu Svätom.

Život človeka je plný nádherných
túžob, niekedy poznačený veľkým

úsilím, vernosťou voči Božím záko-
nom. A popri tom je aj ustavičné zrá-
dzanie Boha. A práve takých ľudí na-
zýva Boh svojím ľudom, keď trpia, on
ich potešuje, a napriek ich nevere
ďalej ich nazýva svojím ľudom. Ne-
chce nikoho zahubiť. Chce jediné,
aby človek začal robiť pokánie, aby
bol ochotný stále vyrovnávať svoje
cesty pred Bohom. Božia dobrota za-
kryje všetky doliny jeho pádov a lás-
ka zavládne namiesto pahorkov žia-
dostivosti. Jeho krivé cesty sa stanú
rovnými, hrboľaté sa stanú hladkými
a zjaví sa pred ním Božia sláva…

To všetko sa uskutoční vo mne už
teraz. A okrem toho, v posledný deň
ma prikryje jeho chvála, ak budem
vyrovnávať svoje cesty pred Pánom,
ak sa budem usilovať konať sväto, ak
sa k nemu úprimne obrátim.
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(Mk 1, 3)

nedokázal odolávať toľkej námahe. Ja
som vtedy mala 12 rokov. Keďže som
bola najstaršia, úlohu „rodiča“ som pre-
vzala do svojich rúk.

O našich domácich starostiach nik
nevedel a ani sme sa nemali komu
zdôverovať. V škole sme si trochu po-
horšili, no keď sa mama po troch týž-
dňoch z nemocnice vrátila domov, všet-
ko sa pomaly dostávalo do normálnych
koľají. Už sme si dávno zvykli, že naša
dobrá mamka je nám aj ockom.

ABY DETI OTCOV MALI, ABY MALI
MAMY

MALÚ KATKU si rodičia adoptovali.
mala niekoľko týždňov, keď si ju

navždy zobrali domov. Dnes je z nej už
veľká 13-ročná slečna. Svojim rodičom
je na radosť, hoci im občas dá zabrať tak
ako iné deti v jej veku.

Už dávno jej rodičia povedali, ako sa
dlho hľadali, až nakoniec ich srdce pri-
viedlo k nej.

Katka nikdy nepocítila, čo sú to ne-
vlastní rodičia, lebo na to nemala ani
dôvod. O všetkom vie a na jej vzťahu
k mamke a ockovi sa nič nemení.

Keď jej zlomyseľná spolužiačka v ško-
le navrhla, aby jej ukázala album s foto-
grafiou, keď bola ešte v „maminom bruš-
ku“, na svoj vek inteligentná Katka jej
dala nesmierne vynaliezavú odpoveď:
„Ja som sa narodila v mamkinom aj oc-
kovom srdci a to máme zachytené na
všetkých fotografiách, ktoré v našej ro-
dine máme.“

Život nám všetkým píše nesmierne
príbehy. Jedny sú smutné, iné veselé a my
v nich hráme svoje úlohy. Zo srdca prosme
Matku dobroty, aby nám dala tú milosť, aby
sme vedeli milovať každého tak, ako ona
milovala Ježiša Krista.

– km – (úryvky veršov M. Rúfusa)

ABY BOLA BOŽIA MATKA
V KAŽDEJ ĽUDSKEJ MAME

DVANÁSŤROČNÝ Matúš
chodí do siedmej triedy.

Pri pohľade na neho by sme
povedali, že má sotva desať. Je veľmi
krehký a utiahnutý. Málokedy sa usmie-
va. Jeho rovesníci ho medzi seba nebe-
rú, lebo nevie vystrájať ako oni a iste by
im pokazil každú hru. Matúša to ani tak
netrápi, skôr vyhľadáva miesta, kde je
najradšej sám.

Bremeno, ktoré ťaží jeho detský svet
je nesmierne ťažké. Ktosi rozhodol, že
on zostane pri mame a jeho starší temer
dospelý brat pôjde k otcovi.

On musí žiť s matkou, ktorá si rada
a často vypije. Aj preto sa otec od nich
odsťahoval. Matúš doteraz nevie pocho-
piť, prečo si nevybral jeho.

ABY KAŽDÝ ĽUDSKÝ OTEC NOSIL
OTCA V SEBE

NIKDY NEZABUDNEM na jeden deň
v mojom živote, zdôveruje sa 15-roč-

ná Martina. Naša rodina bola tou naj-
šťastnejšou na „celej zemeguli“. Moji
zlatí rodičia a traja súrodenci boli pre
mňa tými najdrahšími na svete. Ani
zďaleka by som si nepomyslela, že sa to
raz všetko zrúti ako domček z karát.

Na začiatku týždňa sme sa všetci roz-
išli za svojimi povinnosťami. Rodičia do
práce a my deti do školy.

Nikdy som nepočula, aby sa otec
s mamou hádali, alebo mali nejaké prob-
lémy. Dodnes neviem pochopiť, ako mô-
že otec opustiť štyri malé deti bez roz-
lúčky a jediného slova.

Mama, ktorá sa spočiatku veľmi sta-
točne držala, pracovala za dvoch. Raz sa
z nočnej smeny domov nevrátila. Od-
viezli ju do nemocnice. Jej organizmus



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
9. 12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie 6.45 prikázaný sviatok

Gn 3,9-15.20;Ž 98;Ef1,3-6.11-12;Lk 1,26-38 11.30
Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal

veci zázračné. 17.00

Ut
10. 12.

Iz 40,1-11; Ž 96; Mt 18,12-14 6.45

Hľa, Pán, Boh prichádza so všetkou mocou.
11.30
17.00

St
11. 12.

Sv. Damaza I., pp. 6.45
Iz 40,25-31; Ž 103; Mt 11,28-30 11.30

Duša moja, dobroreč svojmu Bohu. 17.00

Št
12. 12.

Sv. Jany Františky de Chantal, rh. 6.45
Iz 41,13-20; Ž 145; Mt 11,11-15 11.30 + začiatok adorácie

Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý
a veľmi láskavý. 18.00 + záver adorácie

Pi
13. 12.

Sv. Lucie, pn. mč. 6.45
Iz 48,17-19; Ž 1; Mt 11,16-19 11.30

Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo
života. 18.00

So
14. 12.

Sv. Jána z Kríža, kň. uč. 6.45 Vojčice: 9.00 sv. spoveď

Sir 48,1-4.9-11; Ž 80; Mt 17,10-13 11.30 sv. omša

Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár
a budeme spasení. 18.00 14.00 sv. spoveď chorých

Ne
15. 12. 3. adventná nedeľa

7.30
9.00

10.30 po sv. omši krst

15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 11.30 9.00

Z.Hradište 17.00 18.00 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus M. Ruttkayová K. Kassayová B. Dinisová
2. čítanie J. Galgan P. Urban A. Potocká M. Švagrovská

prosby K. Balintová R. Černáková D. Kassay

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 15. 12. 2002

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.30 – Ústav Ut, Št, So o 11.00
Kasárne Ne o 11.00
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Vo Vojčiciach v nedeľu 8. 12. bude o 14.00 hod. pobožnosť.

12. DECEMBRA – SV. JANA
FRANTIŠKA FRÉMIOT DE
CHANTAL (1572 - 1641)

Jana Františka sa narodila v Dijone.
Meno Františka dostala pri birmovke.
Otec zavčasu ovdovel. Sám vycho-
vával svoje 3 deti. Dbal na to, aby
boli vzdelané a upevnené v katolíckej
viere. Dňa 29. 12. 1592 sa vydala za
grófa Krištofa de Chantal. Manžel
ako štátnik musel niekedy aj na dlh-
ší čas odcestovať. Jana vtedy spravo-
vala celý majetok, pracovala, bdela
nad poriadkom. Starosť o chudob-
ných a nemocných bola jej najmilším
zamestnaním. Počas veľkého hladu r.
1600 prichádzali na zámok chudobní
z celého okolia. Nikoho neodmietla.
Osem rokov obidvaja manželia dávali
príklad najsvätejšieho a šťastného
manželstva. Mali 6 detí, z ktorých na
žive ostali 3 dcéry a jeden syn. Man-
žel zomrel pri nehode na poľovačke.
Jana upadla do hlbokého zármutku
tak, že sa obávali o jej život. Mala 28
rokov, keď ovdovela. Sedem rokov
žila s deťmi pri svokrovi, kde veľa
trpela pre príkoria zo strany gazdinej,
len aby deťom zachránila otcovský
dedičský podiel.

V tom čase konal biskup František
Saleský pôstne kázne v Dijone. Me-
dzi poslucháčmi bola aj Jana, ktorá
sa odovzdala jeho vedeniu v úplnej
poslušnosti. Od toho času ešte hor-
livejšie slúžila Bohu. Onedlho ju
znova žiadali o ruku. Vtedy sa roz-
hodla vstúpiť ku karmelitánkam. Boh
si ju však vyvolil na založenie rádu
Navštívenia Panny Márie. Dňa 6. 6.
1610 v Annecy v Savojsku, na sviatok
Najsvätejšej Trojice, ona aj tri jej
družky prijali závoj. Znakom rehole
bolo Srdce Pána Ježiša, korunované
tŕním a prebodnuté dvoma mečmi,
ktoré znamenali lásku k Bohu a k
blížnemu. Nad srdcom bol kríž.
Duchovne rád viedol biskup Fr. Sa-

leský a spoločne s Janou spravoval
rehoľu do svojej smrti. Novým du-
chovným vodcom a radcom sa stal sv.
Vincent de Paul. Pod vedením Jany
sa rehoľa rozrastala – pri jej smrti
mala 86 kláštorov.

Dňa 13. 12. 1641 prijala sviatosti
nemocných, vyslovila slová: „Už idem,
Ježišu!“ a skonala. Jej telo pochovali
v Annecy a srdce opatrujú v Moulins.
Za svätú ju vyhlásil pápež Klement
XIII. 21. 8. 1767. Ušľachtilé priateľs-
tvo a bratstvo medzi dvoma svätými
je jeden z najzvláštnejších príkladov
kresťanskej literatúry o svätých.
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OZNAMY

1. St, Pi a So sú kántrové dni.
Úmysel: obnova rodín; pokoj a
spravodlivosť vo svete.

2. Sv. spoveď starých a chorých v
Trebišove:
16. decembra od 8.30 - sever
17. decembra od 8.30 - juh
Prosíme nahlásiť adresy v sakris-
tii.

3. Stretnutie kresťanských dôchod-
cov bude v stredu 11.12.2002 o
15.00 hod. v MsKS.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 16. 11. sviatosť
krstu prijal Patrik Džudža. V
nedeľu, 17. 11. prijali svia-

tosť krstu Barbora Bérešová a Šimon
Šaffo. Vítame ich v našom spoločen-
stve. Nech sú rodičom na radosť a
svetu na osoh.
V sobotu 9. 11. si sviatosť
manželstva vyslúžili Michal
Dolinič a Mária Morozová.
Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA


