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vení ten istý zhon! Väčšina ľudí žije
v situácii, kedy tie nutné veci k ži-
votu (jedlo, spánok, oblečenie) má
zabezpečené. Desiatky a stovky tak-

zvaných dôležitých vecí nám
kradnú životné sily. Kradnú

srdce. Nemáme ho pre Bo-
ha celé. Nemôžeme čakať
s otvoreným srdcom na Sy-
na človeka, pretože čaká-
me, kedy nám privezú no-
vú sedaciu súpravu, kedy
zlacnie počítač, kedy dá-
me doporiadku záhrady,
kedy... Ale raz nebude
žiadne „kedy“. A to „raz“

nemusí byť ďaleko. Máme
sa báť? Evanjelium hovorí,

že máme bdieť a modliť sa.
Nie je to strašenie. Ide o to,

aby sme neprestali žiť ako kresťania.
Budúcnosť je Božia a jej cieľom je

príchod Syna človeka. Moderná veda
nevidí žiadny jasný a určitý bod, ku
ktorému by budúcnosť ľudstva mala
spieť! Vidí ledaže technický pokrok s
veľmi problematickými následkami.

Kresťan bdie, keď sa modlí, keď
prosí v každom čase.         – jg –

Bdejme celý čas a modlime sa

budú osamelí spoločne. To bolí ešte
viac. Mnohí žijú spolu iba na po-
vrchu. Ak nazriete pod povrch, zba-
dáte, že sú sami.

Naproti tomu samota je niečo
úplne iné. Prináša radosť z vlast-
ného priestoru. Keď má človek nie-
koho rád, nebojí sa samoty. Je rád
sám so sebou, so svojimi myšlien-
kami a pocitmi.  Len a len láska do-
dáva odvahu byť sám.  Láska a sa-
mota sú dve strany jednej mince. Je
prínosné si to uvedomiť. V samote
totiž láska čerpá novú, sviežu ener-
giu. Potom sa vydávame v ústrety tým,
ktorých milujeme. Keď je oblak ťaž-
ký, začne pršať. Dážď prospieva lú-
kam, je vítaný a s vďakou prijímaný.

Ak miluješ, aký paradox, objaví sa
v tebe hlboká túžba byť sám. Praví
milenci si vždy doprajú čas na to,
aby boli sami, aby každý z nich bol
chvíľku  sám so sebou a aj keď si to
často neuvedomujú s Bohom -
prameňom každej skutočnej lásky.
Jedine tak nájdeme sami seba a
čoskoro z nás začne láska „pretekať“
a budeme sa s ňou chcieť podeliť.
Ak sme sami, veľmi skoro v nás totiž
prepukne túžba rozdať sa. Všimnime
si preto tento rytmus. Ak milujeme,
chceme byť aj chvíľku sami, ak sme
sami, znova chceme milovať. V sa-
mote totiž nachádzame silu a - to
zdôrazňujem -  vnútornú radosť. Ra-
dosť je ako povodeň, nezastavíš ju.
Musíš sa pohnúť a ísť hľadať ľudí,
ktorým ju rozdáš. A to je presne to,
čo sa stáva zamilovaným.

Je tu čas adventu, čas očaká-
vania. Doprajme si chvíle samoty a
pripravme sa tak na zrod Lásky v
nás.                     – hl –

Čas samoty, čas očakávania...
J KEĎ TO pre mnohých z nás
znie nepochopiteľne, láska so
sebou vždy prináša samotu.

Samota zasa so sebou vždy prináša
lásku. Lásku a samotu od seba
nemožno nikdy odlúčiť. Ľudia si
však myslia niečo iné. Myslia si, že
ak je človek zamilovaný, tak nemôže
byť sám. Nerobia rozdiel medzi
samotou a osamelosťou. Osamelosť
je negativistický pojem a vyjadruje,
že človek nemôže existovať bez dru-
hých. Bojí sa byť sám. Cíti sa osa-
melý, zbytočný, nikto ho nepotrebuje.

Svet je plný osamelých ľudí, a
pretože sú osamelí, robia jednu ne-
rozvážnosť za druhou. Takýto človek
sa začne prejedať, len aby sa cítil
„plnší“. Začne piť alebo užívať drogy,
pretože chce na svoju osamelosť
zabudnúť.  Kam však má ísť? Čo má
robiť? S kým sa zhovárať ? Ľudia
prestávajú komunikovať, prestávajú
sa zhovárať, nanajvýš jeden na
druhého kričia alebo si prednesú
svoje požiadavky. Žijeme blízko pri
sebe, ale nikdy sa nestretneme. Je
to tak u manželov, priateľov i
milencov. Ľudia kráčajú vedľa seba
celé roky a dúfajú, že možno zajtra
sa už konečne stretnú. To je však
len ilúzia, ktorá nám pomáha
udržiavať dojem, že všetko je tak,
ako má byť.

Vzťah nikdy nevyrastie z potreby.
Jedine tak „obchodný“ . Vzťah totiž
pramení z prebytku a nikdy nie z
nedostatku našej lásky. V opačnom
prípade sa budeme „vykorisťovať“,
využívať. To nebude priateľstvo, lás-
ka, ba ani súcit. Bude to sladká
horkosť. Ak sa stretnú dvaja osa-
melí, sladkosť rýchlo pominie a

ERIACI KRESŤAN si nerobí o
svete a o sebe nijaké ilúzie.
Vie však viac, než čo si mož-

no prečítať v novinách, počuť v roz-
hlase a čo možno vidieť v tele-
vízii. Očakáva niečo veľké. Ča-
ká na niekoho: na toho,
ktorý bol, ktorý je a kto-
rý príde, aby zavŕšil svet.

Ale čo naše bežné
denné starosti? Nezaťa-
žujú naše srdcia? Čo má-
me denne najviac „na
srdci“? Náš život zaťažu-
jú tisícky drobných sta-
rostí, z ktorých aspoň po-
lovicu by sme nemuseli
mať. Koľkí z nás sú pre-
ťažení starosťou o pozem-
ské veci. O tom hovoria na-
príklad obchody otvorené v ne-
deľu, ktorá by sa mala predovšetkým
zasvätiť Pánovi. Každý z nás zažil,
že keď ho uprostred nekonečného
prúdu zdanlivo predôležitých starostí
zasiahla trebárs obyčajná chrípka,
odrazu sa ukázalo, koľko vecí je
zbytočných, čo všetko možno vyne-
chať. Život sa zjednodušil. Po uzdra-



PRIATE¼STVOSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Čierna M.Ruttkayová J. Karniš M. Žiaranová P. Berta

2. K. Balintová J. Hudáček M. Sakáčová J. Kucharčík J. Bálint

p. J. Galgan deti A. Potocká M. Borová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
4. 12.

Sv. Jána Damascénskeho, kň. 6.45

r. S radosťou pôjdeme do domu
Pánovho.

11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Ut
5. 12.

r. V jeho dňoch bude prekvitať
spravodlivosť a plnosť pokoja.

6.45
11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

St
6. 12.

Sv. Mikuláša, bs. 6.45

r. Budem bývať v dome Pánovom
mnoho a mnoho dní.

11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Št
7. 12.

Sv. Ambróza, bs. uč. 6.45

r. Požehnaný, ktorý prichádza v mene
Pánovom.

11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
8. 12.

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE
PANNY MÁRIE, prikázaný sv.

6.30
11.30

r. Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo
vykonal veci zázračné. 18.00

So
9. 12.

r. Blahoslavení všetci, čo očakávajú
Pána.

6.45 9.00 príprava birmovanci

18.00

Ne
10. 12. 2.  adventná nedeľa

7.30
9.00

10.30
15.00 Adventná pobožnosť

18.00

Trinásťročný Jurko sa so svojou
matkou prechádzal po morskom
brehu.

Zrazu sa jej spýtal:„Mama, ako si
udržať priateľa, keď si ho už niekto
našiel?“

Matka sa na chvíľu zamyslela,
potom sa zohla, nabrala dve hrste
piesku a vystreté dlane obrátila
smerom hore. Potom jednu ruku
pevne zatvorila a piesok sa jej začal
sypať pomedzi prsty. Čím viac päste
zvierala, tým viac piesku sa jej
sypalo z ruky.

Druhú ruku nechala otvorenú a
všetok piesok ostal na nej.

Jurko sa s údivom prizeral a
zvolal:„Rozumiem!“

SV. MIKULÁŠ Z MÝRY, BISKUP
(270 – 345-352)

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 18.00 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu, 10. 12., bude o 14.00 hod. pobožnosť.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 10. 12. 2000

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00,

So o 16.30
Ústav Ut, Št o 11.00 a Ne o 10.30

Kancelária farského úradu
 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30
V prvopiatkovom týždni popoludňajšia

služba v kancelárii nie je!
Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

MIKULÁŠ na narodil o-
kolo roku 270 v pobrež-
nom meste Patara v
dnešnom južnom Tu-
recku. Rodičia boli dobre

situovaní, ale čoskoro umreli. Mi-
kuláš všetko po nich zdedil. Ne-
pokladal sa však v duchu evanjelia
za majiteľa hmotných dobier, ale len
za správcu. Keďže brat Mikuláš bol
jeden z tých, ktorí Evanjelium i štu-
dujú, i praktizujú, podľa toho i na-
kladal s majetkom. Udeľoval almuž-
ny, pomáhal hladujúcim a nezaode-
tým. V jeho meste bol istý schudobnelý
šľachtic. Trápil sa, že nemá na veno
svojich troch dcér. Mikuláš sa to
dozvedel. Tajne v noci prišiel pod
okno šľachtica a vhodil mu mešec
peňazí na veno najstaršej dcéry.
Zopakoval to ešte dvakrát. Ten v tom
videl vyšší zásah a začal pátrať po
darcovi. Objavil Mikuláša. Mikuláš,
aby sa vyhol chvále, odišiel na púť do
Palestíny. Začal žiť ako pustovník.

Po čase sa vrátil do vlasti. Za-
stavil sa v meste Mýre, kde bol prá-
ve snem biskupov. Radili sa, koho
vysvätiť za biskupa pre Mýru. Naj-
starší biskup dostal vnuknutie. Kto
budúceho rána prvý vkročí do kos-
tola, bude biskupom. Bol to Mikuláš
- pustovník! Biskupi mu oznámili
Božiu vôľu, a on sa podrobil.

Biskup Mikuláš pomáhal, zachra-
ňoval, a to rovnako v hmotnej ako aj
duchovnej biede. Bol i prenasle-
dovaný, zajatý, väznený. Zachraňoval
ľudí i pred trestom smrti. Ľud si ho
vážil i miloval.

 Zomrel okolo roku 350 v Mýre.
Pochovaný je v juhotalianskom mes-
te Bari. Patrí medzi najznámejších
svätcov Cirkvi. Jeho úcta sa rozší-
rila po celom svete. Len v Čechách
je 114 kostolov ku jeho cti.     – rm –

ZZZZZOOOOO     ZZZZZ¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V sobotu, 25. 11., si sviatosť
manželstva vyslúžili Ján
Bačo a Dáša Chromá, Milan

Naď a Martina Ďurkesová. Na spo-
ločnej ceste životom im prajeme veľa
Božieho požehnania.

V nedeľu, 26. 11., sviatosť
krstu prijal  Patrik Partila. Ví-
tame ho v našom spoločenstve. Nech
je rodičom na radosť a svetu na
osoh.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


