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XVII. ročník

30. novembra 2014
1. adventná nedeľa

[rok B, cyklus I.]

Resp.: Bože, obnov nás, rozjasní svoju tvár a budeme
spasení.

U

Ján Kocurko, kaplán

Čo nám tento príbeh má povedať na
začiatku adventu? To, že tento biskup
sa prebudil! Niekedy povieme v istých
momentoch: „Svitlo mi!“ A presne toto
bolo to, čo sa stalo. Svitlo mu. Žil v ilú-
ziách, v omyle, v nepoznaní, mimo rea-
lity. Tohto biskupa nezmenila nenávisť
voči mocným tohto sveta. Zmenilo ho
poznanie pravdy.

Aj Pavol nás pozýva, aby sme očakáva-
li Ježiša Krista.
Nie však kdesi
v ústraní ako
šedé myšky, ale
ako svedkovia
jeho evanjelia.
Evanjelium nás
p o v z b u d z u j e
k bdelosti,
pripravenosti.
Tento advent
môže byť pre
nás možnosťou
obzrieť sa okolo

seba a v realite spoločnosti hľadať toho,
ktorý je Pravda.

Advent je o tom, aby sme sa prebu-
dili, spoznali a uznali realitu a na jej zá-
klade urobil potrebné zmeny. Advent je
o tom, aby nám svitlo. V čom sa potre-
bujeme prebudiť my, ty a ja? V čom náš
život nie je v súlade s evanjeliom? Čo si
zo svojho života neuvedomujeme? V čom
staviame svoj život na ilúziách?  n

NEDÁVNO SOM čítal článok o bis-
kupovi z Mexika. V diecéze San
Christóbal de las Casas v Chia-

pas, kde biskup Samuel Ruiz Garcia
(1924 – 2011) pôsobil ako diecézny bis-
kup, bolo skoro 80% obyvateľov domoro-
dých indiánov. V celom svete bol známy
ako „obhájca indiánov“. Nie vždy tomu
bolo tak. Keď bol mladý, bol nevýrazný,
tichý, nekonfliktný. V jednom zo svojich

príhovorov povedal: „Dvadsať rokov som
bol ako spiaca ryba. Mal som otvorené oči,
no nevidel som nič. Bol som hrdý, že pôso-
bím v diecéze, kde sú kostoly nabité. Po-
tom jedného dňa som videl indiána, ako ho
jeho zamestnávateľ priviazal k stromu a bil
ho do krvi bičom, pretože odmietol pracovať
v práci ďalších osem hodín. Táto udalosť mi
ako biskupovi otvorila oči a začal som
vidieť.“

Práve cez túto udalosť začal vidieť
realitu a pravdu ako aj skutočný obraz
svojej diecézy. Keď videl bezprávie svoj-
ho jednoduchého ľudu a neľudskosť
mocných, stal sa neohrozeným obhaj-
com bezbranných a bezmocných chudob-
ných indiánov. Zapojil sa aj do vyjed-
návaní medzi zapatistickými rebelmi
a mexickou vládou.

„KOĽKO DIVÍZIÍ MÁ PÁPEŽ?“
Touto posmešnou otázkou
vraj Stalin neraz prokla-

moval svoju nízku mienku o nástup-
coch svätého Petra. 36 rokov od smrti
sovietskeho diktátora sa stalo niečo,
čo bolo dovtedy považované za ne-
mysliteľné. Pápež Ján Pavol II. prijal
Michaila Gorbačova vo Vatikáne. Pred
25 rokmi, 1. 12. 1989, sa socialistický
reformátor a otec „perestrojky“ vybral
na návštevu Svätého Otca. knižnici práve v decembri 1989. Po-

vojnové politické usporiadanie sa za-
čalo otriasať v základoch. Berlínsky
múr padol len tri týždne pred návšte-
vou. Socialistický Východný blok sa
nachádzal v rozklade a snahy o sa-
mostatnosť národnostných menšín
v Sovietskom zväze vytvárali na Gor-
bačova silný tlak. V tejto napätej si-
tuácii Svätá stolica žiadala nábožen-
skú slobodu pre 13,5 milióna katolí-
kov v ZSSR.

Prvé pokroky boli badateľné už po
Gorbačovovom prevzatí moci v r.
1985. V marci a júli 1989 mohol Ján
Pavol II. menovať katolíckych bisku-
pov pre Litvu a Bielorusko. Po 75-mi-
nútovom rozhovore Gorbačov oznámil,
že jeho krajina vydá zákon o slobode
svedomia. O rok neskôr bol takýto
zákon uvedený do praxe a o ďalší rok
sa Sovietsky zväz rozpadol. Medzi
Gorbačovom a Jánom Pavlom II. sa
neskôr rozvinuli takmer priateľské
kontakty. Zo sovietskeho štátnika sa
vo Vatikáne stal častý hosť. Nikdy sa
však neuskutočnil zámer, ktorý šéf
Kremľa navrhoval – pápežská návšte-
va vtedajšieho Sovietskeho zväzu.
Ján Pavol II. síce navštívil viacero
osamostatnených republík ZSSR, do
Moskvy však nikdy nevycestoval.

http://www.tkkbs.sk/
view.php?cisloclanku=20141124011

PRED 25 ROKMI SA STRETLI

JÁN PAJÁN PAJÁN PAJÁN PAJÁN PAVVVVVOL II.OL II.OL II.OL II.OL II.
A OTEC PERESTROJKY

MICHAIL GORBAÈOMICHAIL GORBAÈOMICHAIL GORBAÈOMICHAIL GORBAÈOMICHAIL GORBAÈOVVVVV
Stretnutie medzi Jánom Pavlom II.

a Gorbačovom bolo podľa oficiálneho
protokolu „oficiálnou návštevou“,
teda viac, než súkromnou audien-
ciou, a menej ako štátnou návštevou.
V tom čase nemali Moskva a Svätá
stolica diplomatické styky.

Chýbajúca diplomatická pompéz-
nosť však na historický význam náv-
števy nemala nijaký vplyv. 70 rokov
boli katolícki kňazi a veriaci v Soviet-
skom zväze násilne prenasledovaní
a utláčaní. Teraz prejavil najvyšší
predstaviteľ militantnej ateistickej
ideológie pápežovi úctu – tomu isté-
mu pápežovi, ktorý neúnavne kritizo-
val komunizmus. Ba ešte viac.
Gorbačov si potriasol ruku s najvyš-
ším predstaviteľom Cirkvi, ktorý pod-
poroval poľskú „Solidarność“ v boji
proti varšavskej vláde a ktorý sa
podľa viacerých historikov stal „hro-
bárom“ Východného bloku.

Nebola to náhoda, že rozhovor me-
dzi Jánom Pavlom II. a Gorbačovom
sa uskutočnil v súkromnej pápežskej



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 10:30

Charitný dom J.M. 9:00
Rómska osada 16:00

nemocnica 16:00 16:00 16:00

ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

Iz 2,1-5; Ž 122; Mt 8,5-11 11:30 † Anna

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 18:00 † Jozef

Iz 11,1-10; Ž 72; Lk 10,21-24 6:30

11:30 † Miroslav

18:00 † Peter, Anna, Ján, Mária

Sv. Františka Xaverského, kň. 6:30

Iz 25,6-10a; Ž 23; Mt 15,29-37          Budem 11:30 † Júlia, 2xŠtefan, Stanislav

bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dni. 18:00 † Barbora, Jozef

Iz 26,1-6; Ž 118; Mt 7,21.24-27 6:30

11:30 † Andrej, Anna, Jozef

18:00 † Ivan, Imrich, Mária

6:30

Iz 29,17-24; Ž 27; Mt 9,27-31 11:30 ¤ Marek, Alexandra, Michaela

Pán je moje svetlo a moja spása. 18:00 † Mikuláš

Sv. Mikuláša, bs. 7:00 ¤ živí členovia RB

Iz 30,19-21.23-26; Ž 147; Mt 9,35–10,1.5a.6-8 

Blahoslavení všetci, čo očakávajú Pána. 18:00 ¤ Mária

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Andrej

Iz 40,1-5.9-11; Ž 85; 2 Pt 3,8-14; Mk 1,1-8 9:00 † Ján, Paulína

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ prvoprijímajúce deti

Ne

7. 12. 

St

3. 12. 

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj 

nám svoju spásu.

2. adventná nedeľa

Po

1. 12. 

Ut

2. 12. 

Pi

5. 12. 

So

6. 12. 

Št

4. 12. 

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť 

a plnosť pokoja naveky.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Bohuznáma venovala na kostol 20 €.
2. V sobotu 22. 11. sme položili pod

lavice v kostole dlažbu a začali
sme skúšobnú prevádzku podlaho-
vého kúrenia. V kostole začíname
kúriť a postupne budeme teplotu
vody zvyšovať. Namontovali sa la-
vice a o ich zotrvaní rozhodnete vo
verejnom referende.

3. V pondelok 24. 11. sa po troch ro-
koch demontovalo lešenie okolo
veže kostola, čím sa práce na veži
ukončili. Naposledy pred 40 rokmi
bol kostol omietnutý cementovou
maltou. Bodkou bude výmena kry-
tiny nad kaplnkami. Na znak vďač-
nosti za dielo na oslavu Trojjedi-
ného Boha pri nedeľných omšiach
zaspievame ďakovný hymnus Teba
Bože chválime od sv. Ambróza (340
– 397), biskupa Milána.

4. Túto nedeľu 30. 11. je zbierka na
Charitu, z ktorej bude financo-
vaných predovšetkým šesť útulkov
a nocľahární pre bezdomovcov
v našej arcidiecéze.

5. Pozývame všetkých, ktorí majú
záujem, na „Manželské popolud-
nie“ v nedeľu, 30. 11. do reštaurá-
cie Mladosť od 17.00 do 18.30. Ide
o pokračovanie prednášok manže-
lov Jančišinovcov na aktuálne
témy. Tentoraz sú témou mladí
tzv. Net - generation: charakteris-
tiky mládeže, ktorá vyrastá s in-
ternetom a informačnými techno-
lógiami poruke. Počas prednášky
bude pre deti zabezpečený program
s animátormi v telocvični.

6. Vianočné oblátky budú počas
2. adventnej nedele po sv. om-
šiach pred kostolom predávať far-
níci z Trhovišťa. Cena  je 1 € za 10
kusov oblátok. Nákupom podporíte
výstavbu ich novej farskej budovy.

7. Adventným kazateľom v čase prí-
pravy na Pánov príchod bude kapl.
Ján Hudák.

Svoje milodary na temperovanie a dlažbu kostola môžete posielať aj na číslo nášho
účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 7654.

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI

Sviatosť krstu v sobotu 22. 11.
prijal Eric Ján Krupa. Vítame
ho v našom spoločenstve.

Nech je rodičom na radosť a svetu
na osoh.

8. Počas adventu budú biblické stret-
nutia v stredu po večernej sv.
omši. Počas stretnutí budeme sa
zamýšľať nad 1. a 2. kap. Lukášov-
ho evanjelia.

9. Pozývame rodičov, manželské páry
a všetkých, ktorým záleží na mla-
dej generácii, na nedeľné stretnu-
tie s o. Marekom Forgáčom, kňa-
zom a psychológom. Témou stret-
nutia je „Nahliadnutie do duše
mladého človeka“. Stretneme sa
v nedeľu 7. 12. o 15.00 na fare.

10. Vo štvrtok 4. 12. bude v našom
kostole večer o 18. hod. slávená
netradičná  tzv. Tridentská sv. om-
ša v latinskom jazyku. Celebran-
tom bude Mgr. Dionýz Takáč, admi-
nistrátor v Janíku.

11. V piatok 5. 12. uplynú dva roky, čo
odišiel do večnosti výpomocný du-
chovný otec vdp. Štefan Šanta.
V sobotu ráno o 8. hod. bude slúžiť
sv. omšu v jeho rodisku náš bývalý
kaplán vdp. Jozef Juraško, toho
času kaplán v Bardejove.

12. Duchovná obnova na tému: „Bo-
žie milosrdenstvo – naša záchra-
na“ bude v gr. kat. chráme od 5.
do 7. 12. Budú ju viesť sestry
z Kongregácie Matky Božieho
Milosrdenstva z Košíc. Program je
na nástenke a webe.

13. V piatok 12. 12. bude v našom kos-
tole o 16.30 hod. Adventný kon-
cert Základnej umeleckej školy,
v ktorom vystúpia žiaci školy so
svojím umeleckým programom, aby
sme si pripomenuli čas očakávania
príchodu nášho Pána aj spevom
a hudbou.

7.12.2014 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie T. Tink K. Šemegová R. Vaníková V. Leško

žalm P. Sopková

2. čítanie E. Capová L. Nováková N. Tomková M. Princíková

prosby M. Ruttkayová A. Šemegová M. Plonický Z. Lešková


