
VÄTÉ PÍSMO JE BOŽIE SLOVO, nakoľko je písomne zaznačené
z vnuknutia Ducha Svätého. Cirkev naliehavo a osobitným spôsobom
vyzýva všetkých veriacich…, aby častým čítaním Svätého písma nado-
budli „vznešenosť poznania Krista Ježiša“ (Flp 3, 8)… Čítanie Svä-

tého písma má sprevádzať modlitba, aby sa nadviazal rozhovor medzi Bohom
a človekom. Lebo keď sa modlíme, prihovárame sa jemu, a keď čítame Božie
výroky, počúvame jeho.

Čítanie Svätého písma, modlitba liturgie hodín a modlitba Otče náš,
každý úprimný úkon kultu alebo nábožnosti oživujú v nás ducha obrátenia
a pokánia a prispievajú k odpusteniu našich hriechov.
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3. adventná nedeľa
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Resp.: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.

AK ZMÝŠĽAJÚ mnohí. A uniká
im, že v tomto prípade nie je
o Kristovi vôbec reč, že pre túto
náročnú ľudskú ušľachtilosť je

akoby nepotrebný.
Ján Krstiteľ je nesmierne dôležitý

predchodca. A jeho rady sú nevyhnut-
nou „prípravkou“. Keby sa človek ne-
chcel pre lásku a spravodlivosť aspoň
trochu nadchnúť, sotva by Kristovi po-
rozumel. Lenže nejde nakoniec ani
o naše dobré činy ani o Jána Krstiteľa.
Ide o „toho mocnejšieho“, než je Ján.
To je Ježiš, ten mocnejší, ten, ktorý
krstí Duchom Svätým a ohňom. O to
ide. Človeku nestačí snaha o dobro,
i keď s ňou rozhodne prestať nesmie.
Človek môže byť naplnený Duchom.
Môže byť naplnený ohňom, ktorý
zapaľuje druhých. A práve kvôli tomu

Ježiš prišiel. Nielen preto, aby náš
život bol o niečo ušľachtilejší, prišiel
kvôli našej premene. A kvôli tomu, aby
sme sa – pokiaľ ho prijmeme – stali ná-
strojom k premene druhých. K prekva-
seniu celého sveta.

Je potrebné odvrátiť sa od hriechu,
nechať ho utopiť v Jordáne, nadchnúť
sa pre uskutočňovanie dobra a dôjsť vo
viere ku Kristovi. Až tam začína sku-
točné kresťanstvo, kde je viera v Krista
Vykupiteľa, kde je spaľujúci oheň, kde
naplňuje Duch. Inak je to v najlepšom
prípade ušľachtilý humanizmus, ktorý
iste nie je zbytočný, ale ktorý nemožno
zameniť za uskutočňovanú vieru v Kris-
ta. Cez ňu sa človek stáva novým stvo-
rením. A k tejto premene v nové
stvorenie sme vyvolení a povolaní.

– jg –

SVÄTÉ PÍSMO

MODLITBA PRED ÈÍTANÍM SVÄTÉHO PÍSMA

EBESKÝ OTČE, s vierou be-
riem do rúk Sväté písmo. Ve-
rím, že obsahuje slová, ktoré

mi majú byť svetlom na životnej
ceste.

Bože Duchu Svätý, ty si vnukol
svätopiscom, čo majú napísať; pro-
sím ťa, pomáhaj mi pochopiť všetky
tieto slová a daj mi
silu podľa nich žiť.

Pane Ježišu, dvom
emauzským učeníkom
horelo srdce, keď si im
vysvetľoval Písmo. Ro-
zohrej aj moje srdce
láskou k tebe, keď bu-
dem čítať Sväté písmo,
a daj, nech ťa stále
hlbšie poznám.

Svätý Cyril a svätý
Metod, vy ste prví pre-
ložili Sväté písmo do
reči našich predkov. Vyproste mi
lásku k Svätému písmu a odhod-

lanosť stvárňovať podľa neho celý
môj život.

MODLITBA PO ÈÍTANÍ SVÄTÉHO PÍSMA

OŽE DUCHU SVÄTÝ, ďakujem
ti, že si ma viedol pri čítaní
Svätého písma.

Verím, že Ježiš Kristus je
PRAVDA. Posilňuj ma v tejto viere.

Verím, že Ježiš Kris-
tus je CESTA. Pomôž mi
zachovávať všetky jeho
slová a nasledovať jeho
príklad.

Verím, že Ježiš Kris-
tus je ŽIVOT. Uč ma
s úctou a láskou často
prijímať sväté sviatosti
na udržanie a zveľadenie
Božieho života vo mne.

Panna Mária, nech na
tvoj príhovor a podľa tvoj-
ho príkladu vždy ochotne

prijímam a v srdci zachovávam každé
slovo, ktoré pochádza od Boha.

Pripravil – jg –

»PRICHÁDZA MOCNEJŠÍ, AKO SOM JA.«
JÁN KRSTITE¼

Kto je skutočne kresťan? V názoroch
veriacich i neveriacich často ten, kto sa

rozdelí o šaty, jedlo a pomôže, kde je
potrebné. Kto nekoná nepoctivo. Kto sa

nedopúšťa násilia. Kto robí to, čo radí
v dnešnom evanjeliu Ján Krstiteľ.



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
18. 12.

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

6.45
11.30
17.00

Ut
19. 12.

r. Nech sa mi ústa naplnia chválou
a budem spievať o tvojej sláve.

6.45
11.30
17.00

St
20. 12.

6.45
r. Nech vojde Pán, on je Kráľ slávy. 11.30

17.00

Št
21. 12.

Sv. Petra Kanízia, kň. uč. 6.45

r. Plesajte, spravodliví, v Pánovi,
spievajte mu novú pieseň.

11.30
18.00

Pi
22. 12. r. Srdce mi plesá v mojom Bohu.

6.45
11.30

príprava kostola na Vianoce

So
23. 12.

Sv. Jána Kentského, kň. 6.40
r. Zodvihnite hlavu, blíži sa vaše

vykúpenie. 18.00

Ne
24. 12.

4. adventná nedeľa

Vigília Božieho narodenia

7.30
9.00

10.30
21.00 Omša na vigíliu

23.30 Omša vo sv. noci

ÈÍTANIA NA NEDE¼U A VIANOCE

 – 4. ADV. NEDEĽA  24. 12. 2000
1. čítanie 2. čítanie prosby

7.30 Ľ. Bajus M. Čierna K. Balintová

9.00 P. Urban M. Princíková deti

10.30 K. Kassayová D. Kassay M. Sakáčová

Vojčice J. Oravec J. Rokyta V. Rokyta

 – VIGÍLIA NARODENIA PÁNA
21.00 M. Ruttkayová J. Karniš bohoslovci

lit.hodín P. Urban P. Lörinc —

23.30 J. Hudáček B. Dinisová bohoslovci

Vojčice A. Oravcová M. Bajusová M. Veľková

 – NARODENIE PÁNA  25. 12. 2000
1. čítanie 2. čítanie prosby

7.30 M. Ščerbej R. Kolodiová A.Chovancová

9.00 D. Gajdošová H. Magurová deti

10.30 A. Potocká N. Tomková bohoslovci

18.00 J. Kucharčík M. Žiaranová

Vojčice M. Andraš R. Jurko M. Prosbová

 – SV. ŠTEFANA 26. 12. 2000
7.30 K. Balintová — Ľ. Bajus

9.00 B. Šimková — deti

10.30 D. Kassay — bohoslovci

Vojčice A. Andrej — J. Bálint

Z pokánia si viackrát urobil púť do
Ríma, ba i do Svätej zeme. Raz ho
na ceste prepadli lupiči. Keď si spo-
menul, že má ešte v kabáte zašitých
pár dukátov, bežal za nimi a chcel
im ich dať. To ohromilo lupičov, oz-
valo sa v nich svedomie a zmenili ži-
vot. V štedrosti bol Ján naozaj prak-
tikantom evanjelia lásky. Keď Ján
Kentský vo veku 83 rokov v roku
1473 zomrel, ľud vedel ihneď, že
stratil svätca. Pochovali ho v kos-
tole sv. Anny v Krakove. Pápež Ale-
xander VIII. ho roku 1690 vyhlásil za
blahoslaveného a pápež Klement
XIII. roku 1767 za svätého. Sv. Ján
Kentský sa uctieva ako patrón semi-
naristov a študentov teológie.

– rm –

JÁN sa narodil roku 1390 v mestečku
Kenty pri Krakove. Roku 1416 bol vy-
svätený za kňaza. Vynikal vo vede
i v duchovnom živote. Roku 1429 ho
povolali na krakovskú univerzitu,
kde sa stal profesorom a 6 rokov bol
dekanom filozofickej fakulty. Jána
však väčšmi priťahovala teológia.
Ako 48-ročný sa dal do jej štúdia
a po skončení pôsobil ako profesor
teológie na krakovskej univerzite až
do konca života. Prednášal Sväté
písmo a vykladal spisy sv. Tomáša
Akvinského.

SV. JÁN KENTSKÝ,
KŇAZ
(1390 – 1473)

mužov a ženy, za-
mestnaných aj neza-
mestnaných, aby pri-
šli pomôcť pripraviť
kostoly na sviatky.

3. Príprava kostola na
Vianoce vo Vojčiciach
bude v sobotu, 23. 12.,
od 8.00 hod.

4. V sakristii si môžete
zakúpiť knihy s tex-
tami Vešpier. V nich
sa nachádzajú aj
texty žalmov na pol-
nočnú sv. omšu.

5. Dňa 25. 12., o 15.00
hod. sa v MsKS usku-
toční Jasličková aka-
démia, ktorú nacvičil
náš detský spevácky
zbor.

6. Na Štefana, 26. 12.,
o 15.00 hod. v divadel-
nej sále MsKS v Tre-
bišove sa uskutoční
vianočný koncert spe-
váckych zborov Am-
bactus a Chaldea.
Srdečne všetkých po-
zývame.      

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice
18.00 18.00 18.00 18.00 8.00

24.00

Z.Hradište
18.00 9.30

24.00

1. Sviatosť pokánia vysluhujeme
od Po do Št vždy ráno pred sv.
omšou, dopoludnia od 10.00, po-
poludní od 15.00 hod.

2. V pondelok, 18. 12., od 8.00 hod
bude upratovanie kostolov v Tre-
bišove a vo Vojčiciach. Prosíme

FARSKÉ OZNAMY

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

Ústav Ut o 15.30,
Št, So a Ne o 11.00

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


