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krehkosťou i vo vnútornej príprave
na obnovu srdca.

SVÄTÁ BRÁNA. Pripomína pre-
chod z hriechu do milosti. Ježiš

povedal: „Ja som brána“ (Jn 10, 7),
aby naznačil, že nikto nemôže prísť
k Otcovi, iba ak cez neho. Prejsť
touto bránou znamená vyznať, že
Ježiš Kristus je Pán!

ODPUSTKY. V odpustkoch sa pre-
javuje plnosť milosrdenstva

nebeského Otca, ktorý všetkým vy-
chádza v ústrety svojou láskou, vy-
jadrenou v prvom rade odpustením
hriechov, spravidla prostredníctvom
sviatosti pokánia a zmierenia. Od-
pustkami sa kajúcemu hriešnikovi
odpúšťa trest za hriechy, ktoré mu
už boli odpustené ako previnenie.

POKÁNIE. Duch Svätý pobáda
každého, aby „vstúpil do seba“

a pochopil potrebu vrátiť sa do Ot-
covho domu. Požaduje od všetkých
odvážny úkon pokory uznať vlastné
chyby a chyby, ktorých sa dopustili
tí, čo nosili a nosia meno kresťana.

LÁSKA. Otvára oči pre potreby
tých, ktorí žijú v chudobe a na

okraji spoločnosti. …nech sa stáva
vždy činnejšou naša láska.

PAMIATKA MUČENÍKOV. Neza-
búdajme na ich svedectvo. To sú

tí, čo ohlasovali evanjelium obetova-
ním svojho života z lásky. Trpeli pre
svoju vieru a platili krvou svoju
vernosť Kristovi a Cirkvi.

PANNA MÁRIA. Povolaná byť
Matkou Božou, stala sa aj Mat-

kou Cirkvi, čo všetkým ukazuje ces-
tu, ktorá vedie k Synovi. Žena, ktorá
zotrvávala v tichu a počúvaní, oddaná
do rúk nebeského Otca.
Ján Pavol II.: INCARNATIONIS
MYSTERIUM, výňatok  – jg –

VEĽKÉ JUBILEUM
…ustanovujem,
aby sa Veľké
jubileum roku
2000 začalo vo
vianočnú noc
1999 otvore-
ním svätej
brány baziliky

svätého Petra vo
Vatikáne, ktoré

bude o niekoľko ho-
dín predchádzať otváracej slávnosti
plánovanej v Jeruzaleme a v Betlehe-
me, ako aj otvoreniu svätej brány
v ďalších rímskych patriarchálnych
bazilikách. Otvorenie svätej brány
v bazilike svätého Pavla sa odkladá
na utorok 18. januára, na začiatok
týždňa modlitieb za jednotu kresťa-
nov, aby sa tak aj týmto spôsobom
zdôraznil osobitný ekumenický cha-
rakter Jubilea. Okrem toho ustano-
vujem, aby sa v miestnych cirkvách
začiatok Jubilea slávil v najsvätejšiu
noc Narodenia Pána Ježiša slávnos-
tnou eucharistickou liturgiou v kated-
rále a aj v konkatedrále pod predsed-
níctvom diecézneho biskupa.

Vianoce 1999 nech sú pre všet-
kých žiarivou slávnosťou svetla, pre-
dohrou zvlášť hlbokého zážitku Božej
milosti a milosrdenstva, ktorý bude
pokračovať až do ukončenia Jubilej-
ného roku v deň Zjavenia Pána
nášho Ježiša Krista 6. januára 2001.
ZNAKY JUBILEA:

PUTOVANIE. Pripomína osobnú
cestu veriaceho po stopách Vyku-

piteľa: je cvičením sa v činnej aské-
ze, v ľútosti nad ľudskými slabos-
ťami, v trvalej bdelosti nad vlastnou

DO ADVENTNÉHO obdobia ne-
odmysliteľne patrí aj osoba
Jána Krstiteľa. Hlas tohoto

kazateľa veľmi ráznym spôsobom
reagoval na neduhy svojej doby.
Aktuálny problém znel: tým, že
Izrael bol pod nadvládou
Rimanov, dostala sa do
srdca Izraela nákaza „ší-
reho sveta“ – Rimania,
Egypťania, Peržania dá-
vali každým dňom Židom
najavo, že možno byť
„slušným človekom“ aj
bez viery otcov a zacho-
vávania tradícií.

Hlas z púšte vo svojom
radikalizme si našiel svojich
poslucháčov. Pre Krstiteľa neexisto-
val rozdiel medzi spravodlivými
a hriešnikmi – on všetkých volal na
pokánie. Tu mnohí pochopili, že
doterajšia spravodlivosť už jedno-
ducho nestačí. Ak má byť reč o ne-
jakej spravodlivosti, tak v celkom
novej dimenzii. Ak je srdce (národa,
jednotlivca) choré, jediným liekom je
púšť.

To púšť (tentokrát s hlasom kaza-
teľa) už po tretíkrát vedie Izrael

k pravej slobode ducha. Priestor na
zamyslenie aj pre nás. Ako vytiahnuť
dnešnú chorú spoločnosť na púšť?
Ako ponúknuť dnešnej dobe pravú
slobodu ducha? Ako si všimnúť alebo

zareagovať na advent?
Ako ináč, ak nie zrieknu-
tím sa privlastnenia: Som
človek spravodlivý, lebo
som nikoho nezabil, ne-
okradol a s nikým nič
nemám. Ako často
tento falošný alibizmus
okolo seba počúvame

alebo vidíme žiť? Stačí
to? Nie je v tomto postoji

radikálnosť evanjelia roz-
pustená na šumienku? Koľkí

plačeme nad nevšímavosťou vo
vlastných radoch? Koľkí sa cítime
opustení v natrieskanom kostole?
Alebo povedané rečou majstra Strau-
ssa: „Koľko ľudí okolo nás a ako
ťažko stretnúť človeka.“

Bratia a sestry! Teraz je čas žiť po-
žehnané Vianoce. Teraz je čas vyraziť
na púšť a prijať krst pokánia z vlast-
ných očí.

Sursum corda!
Peter Novysedlák, kaplán



SVÄTEC TÝŽDŇA
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SVÄTÉ OMŠE

Sväté omše – kaplnky

    Nemocnica     Po, St, Pi o 16.00
          a  Ne o 16.30

      Ústav        Ut, Št, So o 15.30
Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00

Št, Pi 15.00 – 16.30
Krstná náuka piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. I. Farkašová P. Urban K. Kassayová M.Švagrovská M. Jenčíková

2. M. Čierna M. Princíková P. Sovák J. Kucharčík D. Oravcová

p. Ľ. Bajus deti M. Sakáčová B. Dinisová H. Andrejová

ČÍTANIA NA BUDÚCU NEDEĽU 12. 12. 1999

SV. AMBRÓZ, BISKUP A UČITEĽ
CIRKVI (339 - 397)

NARODIL sa okolo roku 339
v Trevíre v dnešnom juho-
západnom Nemecku ako
syn vysokého cisárskeho
funkcionára. Po smrti otca

sa presťahoval s matkou i súroden-
cami do Ríma. Tu študoval rečníctvo
a právo. Po štúdiách začal úradnícku
dráhu v štátnej službe v Miláne,
ktoré bolo z veľkej časti kresťanské,
ale roztrieštené vplyvom bludnej
náuky arianizmu. V tom čase r. 374
sa v Miláne zišla kresťanská obec,
aby si zvolila biskupa. Ambróz bol
vtedy ešte pohanom, ale mal vrúcny
vzťah ku kresťanom. Ako miestodr-
žiteľ prišiel na kresťanské zhromaž-
denie do chrámu, aby vyzval všetkých
k pokoju. Výsledok jeho zásahu bol
nečakaný: zhromaždenie ho jedno-
hlasne zvolilo za nového milánskeho
biskupa. Až potom, 30. XI. 374, prijal
krst a 7. XII. biskupskú vysviacku.

Ambróz bol muž Božej vôle, mimo-
riadne vzdelaný, zbehlý v slove, reč-
níctve a písomníctve a v správaní
ušľachtilý. K prirodzenej inteligencii
a darom pripájal život skvelých čnos-
tí, najmä mimoriadnu nábožnosť a lás-
ku k chudobným a opusteným.

Po krste a po vysviacke sa dal do
štúdia teológie a Svätého písma. Ako
biskup zvlášť vynikol v apologetike –
obrane Cirkvi proti bludárom – ariánom.
Nezľakol sa ani ich ochrankyne cisá-
rovnej Justíny a 3 dni a 3 noci spolu
s veriacimi bránil chrám pred jej voj-
skom, až cisárski poslovia ustúpili.

Mimoriadne vyniká jeho spis o po-
vinnostiach a panenstve. Jeho život
bol neustálym bojom za čistotu viery.
Vynikol aj ako veľký spisovateľ na
poli vierouky, mravouky, asketiky
a Svätého písma. Zomrel 4. IV. 397
v Miláne, kde je aj pochovaný. – rm –

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
6. 12.

Sv. Mikuláša, biskupa
Trebišov

6.45

r. Hľa, náš Boh príde a spasí nás.
16.30

Vojčice 18.00

Ut
7. 12.

Sv. Ambróza, biskupa
Trebišov

6.45

r. Hľa, Pán, Boh prichádza so
všetkou mocou.

16.30
Vojčice 18.00

St
8. 12.

Nepoškvrnené počatie
Panny Márie, prikázaný
sviatok Trebišov

6.30

16.30

r. Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo
vykonal veci zázračné.

18.00 biblické stretnutie

Vojčice 18.00

Št
9. 12.

r. Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a veľmi láskavý.

Trebišov
6.45

16.00 adorácia

18.00
Vojčice 18.00 ,stretko‘ mladých

Pi
10. 12.

r. Pane, kto nasleduje teba, bude
mať svetlo večného života.

Trebišov
6.45

18.00 mládežnícka +
,stretko‘ mladých

Vojčice 17.30

So
11. 12.

Sv. Damaza I., pápeža
Trebišov

6.45
r. Bože, obnov nás, rozjasni svoju

tvár a budeme spasení. 18.00

Ne
12. 12. 3. adventná nedeľa

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30 sviatosť krstu

15.00 pobožnosť

18.00

Vojčice
9.00

14.00 pobožnosť

OZNAMY

1. Dňa 7. XII. (utorok) bude stretnutie
členov Klubu kresťanských dôchod-
cov v MsKS v Trebišove o 16.00 hod.
Aj pre  záujemcov o členstvo v KKD.

2. Dňa 10. XII. o 19.00 bude vo Voj-
čiciach organový koncert.

3. Sviatosť pokánia pre chorých a sta-
rých ľudí bude v týždni od 13. XII.
Prosíme nahlásiť mená a adresy
v sakristii.

4. Počúvajte kresťanské Rádio
Lumen na frekvcencii 103,3 FM.

5. Každú nedeľu prebieha stretnutie
manželov. Hláste sa u kaplána.

6. Naša farnosť má svoju vlastnú
vianočnú pohľadnicu. Môžete si ju
zakúpiť  v Ne po  každej  sv. omši
pred kostolom.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
V nedeľu, 28. XI., prijala svia-
tosť krstu Natália Chromá.
Vítame ju v našom spoločen-

stve. Nech je rodičom na radosť
a svetu na osoh.

V tú istú nedeľu sa konala pobož-
nosť „za dobrú úrodu“. Bolo to poďa-
kovanie nebeskému Otcovi za to, že
zem zvlažoval dažďom a ohrieval ju
slnečnými lúčmi, ochránil naše
polia, záhrady, vinice od škodlivej
búrky a krupobitia. Dal, aby sme sa
mohli tešiť z hojnej úrody. I keď
úroda bola hojná, škoda, že toto ne-
môžeme povedať o účasti veriacich
na tejto milej pobožnosti.


