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jeho príkazov, preto ide obetovať
Syna v súlade so Zákonom. Pritom
veľmi dobre vie, na čo ho obetuje, a
pripomína jej to aj Simeon, ktorý
hovorí o jeho mesiášskom poslaní, o
jeho veľkosti, aj o jeho utrpení, o
tom, že jej vlastnú dušu prenikne
meč bolesti.

Mária žije pre svoje dieťa ako kaž-
dá matka, teší sa z jeho vyrastania
v milosti, z nových vedomostí, ktoré
získava. Trpí, keď jej dieťa je smut-

né, keď mu je ťažko. Pritom je plná
oddanosti Jozefovi, vie, že ju aj Ježi-
ša vedie Boh jeho prostredníctvom.

Mária môže byť príkladom pre
všetky matky, môže byť vzorom všet-
kým ženám. Oddaná Bohu a obetu-
júca mu všetko, oddaná Ježišovi a
s ním všetko prežívajúca, zároveň je
oddaná službe svojim najdrahším.

– jg –

IEŤA SA NACHÁDZA pod och-
ranou a vedením Boha a sú-
časne pociťuje starostlivú
lásku svojich rodičov.

Každý prvorodený v Izraeli bol
zasvätený Pánovi a musel byť vykú-
pený obetou. Ježišovi rodičia zacho-
vávali Zákon. Ježiš však prichádza do
chrámu ako Pán chrámu. Nábožní
Židia, reprezentovaní Simeonom a
Annou, ho tam očakávajú. Na Simeo-
nov chválospev nadväzuje pochmúr-

na predpoveď, ktorá zasahuje aj
Máriu. Ježiš žije v chudobe tak, ako
aj jeho rodičia, dostáva od nich všet-
ko, čo potrebuje k životu, učí sa ho-
voriť, chodiť, modliť sa a pracovať.

Mária žije celkom obyčajný život.
Koľko si už vytrpela ako matka, a
koľko ešte bude musieť trpieť vo
svojom živote. Oporu hľadá v Bohu,
ktorého nadovšetko miluje, v plnení

(Lk 2, 35)

Takým zahĺbe-
ním sa do vlastné-
ho vnútra začína
človek chápať súvislosť medzi sebou
samým a ostatným svetom, poznáva, že
síce on sám je len nepatrnou čiastkou,
ale predsa že i to jeho nepatrné ja, má
v živote svoj význam a svoje poslanie.

Dnes každého rozumne uvažujúceho
človeka oprávnene trápia udalosti ktoré
vyvoláva svetový terorizmus, chudoba,
vysoká nezamestnanosť, aj to že státisí-
ce ľudí umierajú od hladu. Každý mys-
liaci človek dnes trpí, ale toto  utrpenie
je často hluché, je v ňom prvok nená-
visti, je to utrpenie človeka ktorý stratil
srdce, udeptal svoje city.

Zdá sa, že vzdelanie a všetka kultúra
dnešného ľudstva je bez srdca a preto
vedie k umrtvovaniu duševného života,
ku skaze a zániku.

Lebo kultúra bez srdca je vždy horšia
ako barbarstvo. Preto nikdy nesmieme
zabudnúť, že všetko naše počínanie
a každá práca v živote musí vychádzať
z lásky.

Rozosejme v dnešných tmách okolo
seba viac nezištnej lásky. Dávajme
lásku všetkým, ktorí ju potrebujú, lebo
ako nás učí apoštol Pavol, láska je dob-
rotivá a odpúšťajúca, láska sa neraduje
z krivdy, ale má rada pravdu a vie veľa
dúfať a všetko pretrpieť.

Začnime nový rok s láskou, vykroč-
me v ústrety novým dňom s otvoreným
srdcom pre každého človeka. A keď aj
život naloží na naše plecia ešte väčšie
bremeno, náš duch nepoklesne, keď
budeme kráčať životom podľa večného
príkazu lásky, lebo láska vo všetkom
víťazí a nikdy nepadne.  Nech nás teda
sprevádza aj po celý budúci rok. – bl –
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REŠIEL ZAS JEDEN ROK, za na-
mi ležia všetky dni prežité v ra-
dosti, v smútku i v bolesti.

Stojíme na prahu Nového roka, ale
v našich srdciach je možná viac úzkosti
než radosti, v našich dušiach sa chveje
otázka: čo nám prinesie budúci rok?

Nemáme odvahu robiť si plány do
budúcnosti, lebo nevieme, v ktorú ho-
dinu sa naše plány zrútia ako domček
z karát.

Človek dnes kráča v hroznej neistote,
na jeho duši leží desivá tôňa budúc-
nosti.

Na sklonku starého roka obchodníci
či podnikatelia robia bilanciu a táto
bilancia je nutná i pre nás, aby sme
poznali, s akými výsledkami sme praco-
vali a či na ich základe môžeme pokra-
čovať v novom roku.

Musíme si ujasniť svoje miesto
a svoje životné poslanie a pričiniť sa
o to, aby v živote okolo nás tieklo menej
sĺz, aby bolo menej utrpenia, menej zla
alebo menej amorálnosti.

Či už vykročíme na novú cestu s rôz-
nymi plánmi alebo bez nich, s odvahou
alebo s úzkosťou, predsa všetci vykro-
číme rovnako, všetci budeme hľadať. A
pri tom hľadaní nových možností hmot-
ných i kultúrnych nesmieme zabúdať
na jedno, na svoju dušu.

Lebo kto hľadá poznanie seba samé-
ho, svoju úlohu, svoje poslanie na zemi,
podstatu svojho vlastného žitia, ten sa
vie povzniesť nad všednosť a márnosť
všetkého pomíňajúceho sa, začne chá-
pať a rozumieť všetkému čo sa okolo
neho deje.

A porozumenie robí človeka zhovieva-
vým, výbojného krotí, nesmelému a pla-
chému dodáva odvahu.



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
30. 12.

6.45
1 Jn 2,12-17;Ž 96;Lk 2,36-40 11.30

Tešte sa, nebesia, a plesaj zem. 17.00

Ut
31. 12.
2002

Sv. Silvestra I., pp. 6.45
1 Jn 2,18-21;Ž 96;Jn 1,1-18 17.00 + adorácia

Tešte sa, nebesia, a plesaj zem. 23.15 pobožnosť

St
1. 1.
2003

Sl. Panny Márie Bohorodičky 0.00 so vzývaním Ducha Svätého

prikázaný sviatok 7.30
Nm 6,22-27;Ž67;Gal 4,4-7;Lk 2,16-21 9.00

10.30 15.00 slávnostné vešpery

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nám. 18.00

Št
2. 1.
2003

Sv. Bazila Veľkého a Gregora
Naziánskeho, bs. uč. 6.45

1 Jn 2,22-28; Ž 98; Jn 1,19-28 11.30
Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho

Boha. 18.00 + adorácia, záver:19.30

Pi
3. 1.
2003

Najsvätejšieho mena Ježišovho 6.45
1 Jn 2,29-3,6; Ž 98; Jn 1,29-34 11.30

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho
Boha. 18.00

So
4. 1.

1 Jn3,7-10; Ž 98; Jn 1,35-42 6.40 Fatimská sobota
Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho

Boha. 18.00

Ne
5. 1.
2003

2. NEDEĽA
PO NARODENÍ PÁNA

7.30
9.00

10.30
15.00 Vianočný koncert

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 17.00 9.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 9.00 18.00 10.30

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00 – Ústav Ut, Št, So, Ne o 11.00

Kasárne Ne o 11.00 K
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Vo Vojčiciach v nedeľu 22. 12. budú o 14.00 hod. vešpery.

 – SILVESTRA  31.12.2002
1. čítanie 2. čítanie prosby

17.00 D. Kassay — K. Kassayová

 – NOVÝ ROK   1. 1. 2003
1. čítanie 2. čítanie prosby

0.00 Ľ. Bajus P. Urban H. Magurová

7.30 M. Ščerbej M. Čierna A. Zapotoková

9.00 J. Hudáček D. Gajdošová B. Šimková

10.30 M. Sakáčová J. Karniš N. Tomková

18.00 I. Farkašová J. Kucharčík M. Žiaranová

 – NEDEĽA 5. 1. 2003
1. čítanie 2. čítanie prosby

7.30 A. Zapotoková M. Ščerbej H. Magurová

9.00 D. Gajdošová B. Šimková J. Hudáček

10.30 J. Karniš N. Tomková M. Sakáčová

18.00 J. Kucharčík M. Žiaranová I. Farkašová

ÈÍTANIA NA NOVÝ ROK A NEDE¼U OZNAMY
1. Na posledný deň v roku

2002 poďakovanie zač-
ne sv. omšou o 17.00,
po nej bude pokračovať
adoráciou. Záver adorá-
cie bude o 23.15.

2. V nedeľu 5.1. namiesto
pobožnosti o 15.00 bu-
de Vianočný koncert.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
30. DECEMBRA – SV.GAŠPAR DEL
BUFALO (1786 - 1837)

ARODIL SA 6. januára 1786 v
Ríme ako jediný syn nezámož-
ného markíza. Už od detstva

mal náklonnosť k životu zasvätené-
mu modlitbe a sebazapieraniu a tiež
neklamné známky Božieho povolania
k rehoľnému životu. Ako 6-ročný sa
postil, bičoval. V mladosti ho volali
„malý svätý Alojz“.

Po dokončení štúdií na Rímskom
kolégiu ho vysvätili za diakona. Je-
mu sa pripisuje zrod Diela sv. Galla,
ktorého správcom sa stal v r. 1806.
31. júla 1808 sa stal kňazom. Od
tých čias zintenzívnil svoj apoštolát
v ľudových vrstvách. 13. júna 1810
Gašpar odmietol prísahu vernosti Na-
poleonovi. Preto ho odsúdili do vy-
hnanstva a potom do väzenia, ktoré
štyri roky znášal s jasným duchom.
Po návrate do Ríma dal svoje sily a
život do služby pápežovi Piovi VII.
Za najúčinnejší prostriedok obráte-
nia hriešnikov považoval pobožnosť

k najsvätejšej Kristovej krvi a stal
sa jej nadšeným apoštolom. Veľká bo-
la i jeho úcta k preblahoslavenej
Panne Márii. Zložil sľub, že bude ob-
hajovať jej nepoškvrnené počatie.
15. mája 1815 založil Kongregáciu mi-
sionárov najsvätejšej krvi.

V r. 1834 umožnil aj vznik kongre-
gácie sestier, uctievajúcich najsvätej-
šiu Krv. Gašpar spolu s Františkom
Albertinim založil v r. 1808 Zbožný
spolok najsvätejšej Krvi na prospech
všetkých neveriacich. Gašparov apoš-
tolát bol ohromne účinný.

S mimoriadnou odvahou a statoč-
nosťou znášal zúrivý boj, vyvolaný
proti nemu tajnými spoločnosťami,
najmä slobodomurármi. Pomenovali
ho „kladivom na sektárov“. Lev XII.
zveril Gašparovi boj proti zbojníkom,
ktorí sužovali R9m. Podarilo sa mu
to a priniesol Rímu opäť pokoj.

Gašpar del Bufalo zomrel v Ríme
28. decembra 1837. Chýr o jeho
svätosti sa rozšíril aj mimo
Talianska. Pápež Pius XII. ho v r.
1954 vyhlásil za svätého.
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