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XVII. ročník

14. decembra 2014
3. adventná nedeľa

Resp.: Duša mi plesá v mojom Bohu.

U

Ján Hudák, kaplán

Tretia adventná nedeľa sa podľa
latinskej tradície nazýva Domenica
gaudete, čo by sa do slovenčiny dalo
preložiť ako nedeľa radosti. Ale pres-
nejší preklad znie: „Nedeľa, v ktorej
sa máme radovať.“ „Bratia, vždy sa ra-
dujte v Pánovi!“ Toto nie sú suché a
nepodložené výzvy k radosti. Evanje-
lium nedele nám predkladá slová
Jána Krstiteľa, ktorý oznamuje, že
„...prichádza Mesiáš“. Mesiáš nie je
jedným z prorokov, ktorý ohlasuje
pokánie prostredníctvom krstu alebo
iným rituálnym spôsobom. V skutoč-
nosti je tým, ktorý mení históriu,
ktorý krstí v Duchu Svätom a ohňom,
ktorý má moc priniesť do sveta spra-
vodlivosť a dať nový zmysel ľudskej
histórii. Mesiáš je sám Boh, ktorý
prichádza medzi nás, ktorý nám da-
ruje svojho Ducha, ktorý nám ponú-
ka svoj vlastný život a dáva životu
každého jedného z nás nový význam.
Kresťanská radosť pramení z dobrej
zvesti, že Boh sa rozhodol stať sa
človekom, ako sme my, že sa roz-
hodol vstúpiť do nášho sveta a stať
sa tak naším spoločníkom na ceste,
naším bratom a blízkym priateľom,
ktorý stojí pri každom človeku v kaž-
dej chvíli. Neposlal svojho zástupcu
alebo delegáta, aby urobil zdvorilost-
nú návštevu. Prichádza osobne.  n

JÁN KRSTITEĽ SI verne plní
svoje poslanie. Má jasné pozna-
nie svojho poslania a povolania.

Veľrada a kňazi tiež mali od Boha
svoje poslanie. Tí sa však spreneve-
rili svojmu povolaniu. Nepripravujú
národ na príchod Mesiáša, ako im to
ukladajú povinnosti. Vodcovia národa
sa svojím správaním pred ľuďmi legi-
timujú. Bohu to nie je potrebné.

Boh vidí nielen ich skutky, život,
ale aj ich vnútro. Ján navonok už
svojím správaním, spôsobom života
a prísnou askézou vyzýva ľudí k po-
kániu. Je to, čo mu ponúka za pokrm
nehostinná púšť. Poľný med a ko-
bylky. Jeho zjav a oblečenie sú výra-
zom Božieho muža. Kňazi a vodcovia
národa žijú v meste, konajú pred-
písané obety, ale ich vonkajšie sprá-
vanie je v rozpore s ich vnútrom.
A toto je Bohu známe. Boh vie, kto je
Ján a vie aj to, kto sú tí, čo posielajú
poslov za Jánom.

MLČANIE AKO PROSTRIEDOK
v boji o čistotu  srdca, o vnútor-
nú rýdzosť a poctivosť, použí-

vajú predovšetkým mnísi. Slúži teda
k tomu, aby sa vyhli mnohým hriechom,
ktorých sa denne dopúšťame jazykom. Aj
sv. Benedikt v REGULA BENEDICTI má
VI. kap. De taciturnitate (Mlčanlivosť),
pričom sa odvoláva aj na Knihu Prísloví
a ďalšie časti Písma.  Mnísi sa teda
držali zásady, že človek má mlčať preto,
lebo ináč by stále hrešil. Mlčaním sa
teda vyhneme hriechom jazyka. Jeden
z otcov púšte Sisoés, niekedy nazývaný
aj Veľký, povedal: „Hľa, teraz je tomu už
tridsať rokov, čo sa k Bohu nemodlím
ohľadne nejakého hriechu, ale denne
ho prosím: »Pane Ježišu, ochráň ma
pred mojím vlastným jazykom« – a na-
priek tomu denne jazykom klesám a hre-
ším.“ Inokedy sa ho jeden mních spýtal:
„Čo mám robiť, otče, keďže som upadol
do hriechu?“ Starec odvetil: „Naprav sa,
dieťa, a budeš spasený.“ Brat však odve-
til: „Napravil som sa, ale znova som
upadol.“ Sisoés odpovedal: „Tak sa zno-
va naprav.“ Mních však povedal: „A do-
kedy bude trvať moje padanie a vstáva-
nie?“ Starec odvetil: „Dovtedy, kým
nepríde tvoj koniec a nezastihne ťa
v dobrom alebo v zlom. Je preto potrebné
neprestajne zotrvávať v napravovaní sa,
aby nás v ňom zastihol aj koniec.“ Tými-
to slovami nám otec Sisoés ukázal
vážnosť úsilia o vlastnú nápravu, bez
ktorého prakticky nieto spásy. V tomto
úsilí, hoci sa môže zdať, že neprináša

ovocie, musíme byť vytrvalí,
lebo je to proces, nie jedno-
razový akt.

Aké nebezpečenstvo nám
z rozprávania hrozí? Predo-
všetkým:
– nebezpečenstvom je zvedavosť; tá

vedie k roztržitosti. Roztržitý človek
sa  stará o všetko možné, je prázdny,
povrchný, myšlienka na Boha sa
v ňom neudrží. V hovorení chce
človek všetko pomenovať, všetko
prezrieť, oznámiť, a tým aj ovládať.

– nebezpečenstvom je posudzovanie
iných; ak pozorujeme presne, o čom
hovoríme, tak vidíme, že väčšinou
o druhých. Dávajú nám námet na
rozhovor. Aj keď chceme  hovoriť
o druhých pozitívne, pristihneme sa
pritom, ako posudzujeme, ako sa
s nimi porovnávame. Často býva ho-
vorenie o druhých hovorením o sebe
samom bez toho, aby sme si to uve-
domovali.

– nebezpečenstvom je túžba po sláve;
kto veľa hovorí, stavia často do stre-
du sám seba. Kto hovorí, ten chce,
aby sa mu venovala pozornosť. Často
očakáva, že bude uznávaný alebo
obdivovaný, a tak hovorenie slúži
uspokojeniu túžby po sláve.

– nebezpečenstvom je zanedbávanie
vnútornej bdelosti. Pri hovorení člo-
vek stráca bdelosť voči sebe samému.
Do našich rečí sa často vlúdi zlo.

Nemáme preto upadať do úzkostí. Aby
sme sa vyhli hriechu, nesmeli by sme
hovoriť. Skúsenosť dvojznačnosti nášho
hovorenia by sme mali skôr spájať
s istotou, že sme od Boha prijímaní takí,
akí sme. Mali by sme si uvedomiť, že to,
čo sa hovorí, sa môže chápať rôzne, teda
aj zle. Ak chceme, aby nám ľudia
rozumeli, musíme k slovám iných
prejaviť dobrú vôľu, prijímať ich s lás-
kou, potom aj naše slová nebudú chá-
pané zle a nemusia byť hriešne.  – bl –

„Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech,
a preto ten, kto drží svoje pery na uzde,

je rozumný.“  (Prís 10, 19)

NEBEZPEÈENSTVO
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, 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

Nm 24,2-7.15-17d; Ž 25; Mt 21,23-27 11:30 ¤ Katarína, Radoslav s rod.

Veď ma, Pane, po svojich cestách. 18:00 ¤ prvoprijímajúce deti

6:30
Sof 3,1-2.9-13; Ž 34; Mt 21,28-32 11:30 ¤ Katarína, Renáta

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. 18:00 † Magdaléna

Gn 49,1-2.8-10; Ž 72; Mt 1,1-17 6:30
11:30 † Eugen, Magdaléna

18:00 † Alžbeta, Michal, Anna

Jer 23,5-8; Ž 72; Mt 1,18-24 6:30

11:30 † Anna, Michal

18:00 † Jozef

Sdc 13,2-7.24-25a; Ž 71; Lk 1,5-25 6:30
11:30 † Ján, 1. výr. úmrtia

18:00 † Mária

Iz 7,10-14; Ž 24; Lk 1,26-38 12:00 ¤ Michal

Nech vojde Pán, on je Kráľ slávy. 16:00 † Pavel, 4. výr. úmrtia

7:10 ranné chvály

7:30 † Barbora, Ján, Michal

2 Sam 7,1-5.8b-12-16; Ž 89; Rim 16,25-27; Lk1,26-38 9:00 ¤ prvoprijímajúce deti

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Mária

Po
15. 12. 

Ut
16. 12. 

Pi
19. 12. 

So
20. 12. 

Št
18. 12. 

Ne
21. 12. 

St
17. 12. 

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a 

plnosť pokoja naveky.

4. adventná nedeľa

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem 

naveky.

Nech sa mi ústa naplnia chválou a budem 

spievať o tvojej sláve.

Nech príde tvoje kráľovstvo, kráľovstvo 

spravodlivosti a pokoja.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY 10. V utorok 23.12. uplynie rok, čo
nás náhle opustil dekan Mgr. Ján
Lauda. Výročie jeho smrti si pri-
pomenieme slávením večernej Eu-
charistie. Výročie pohrebu 27. 12.
si pripomenú v jeho rodisku,
v Humennom, vo farskom kostole
sv. omšou o 10. hod. Spomínajme
na jeho pastoračné pôsobenie
v našej farnosti s modlitbou
a vďačnosťou.

11. Aj tento rok organizujeme pre
osamotených štedrú večeru na
fare 24. 12. o 16. hod. Záujemci
nech sa prihlásia do 17. 12.
v sakristii.

12. Sr. Veronika začína pripravovať
Jasličkovú pobožnosť s deťmi.
Prosíme katechétky a deti, aby sa
zapojili do úcty a klaňaniu sa
Kristovi v novonarodenom dieťati
v jasliach.

13. Vianočný koncert Katky Koščo-
vej s kapelou bude v nedeľu
21. 12. o 19.30 hod. v MsKS.
Vstupné 6 €. Účasťou podporíte
dobrú vec.

14. Na sviatok Sv. Rodiny 28.12.
bude o 16.30 hod. vianočný
organový koncert, na ktorom
vystúpi organista František Beer,
študent odboru cirkevnej hudby
na Musikhochschule v Lübecku
(Nemecko).

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

21.12.2014 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie P. Urban Z. Domaracká sr. Veronika M. Švagrovská

žalm J. Babejová

2. čítanie A. Zapotoková D. Sabo B. Krupská M. Hudáček

prosby B. Lešová O. Domaracký L. Stýbarová B. Dinisová

1. Kúpou vianočných oblátok sme
podporili výstavbu farskej budovy
v Trhovišti sumou 1.014,52 €. Ob-
látky predávali mladí z farnosti,
z čoho sme povzbudení.

2. Bohuznámy daroval 20 €.
3. Kalendár na rok 2015, podielovú

knihu a DVD v cene 5 € nech si
členovia SSV vyzdvihnú v sakris-
tii.

4. Vianočný dar pre chudobných or-
ganizujeme aj v tomto adventnom
čase ako skutok lásky pre tých,
ktorí trpia nedostatkom prostried-
kov na živobytie.

5. Sr. Alojzia pozýva na laické
stretnutie MAM, ktoré bude
v dnešnú nedeľu 14. 12. o 15.
hod. v miestnosti spevokolu.

6. Túto nedeľu 14. 12. o 15.00
v rekolekčnej miestnosti bude
stretnutie rodín spojené s pre-
mietaním filmu.

7. Od pondelka rána od 15. do
23. 12. začneme bezprostrednú
prípravu na Narodenie Pána. O
6.15 hod. sa začneme modliť
ranné chvály a 6.30 hod. budú
rorátne sv. omše. Po nich sú
spoločné symbolické agapé.
V pondelok pozývame zvlášť deti
s lampášikmi. V utorok mladých
so sviečkami.

8. Spoločná sviatosť zmierenia bu-
de v sobotu 20. 12. od 9.30 do 16.
hod. Ranná sv. omša nebude.
Omše budú o 12. a o 16. hod.
V ZH bude spoveď v piatok 19. 12.
o 16.15 hod. Spovedať budeme aj
v stredu, štvrtok a piatok ráno od
6. hod., na obed od 10.30 a večer
od 17. hod.

9. Spovedanie chorých pred sviat-
kami bude v pondelok 22. 12., pre-
to ich do 21. 12. nahláste v sak-
ristii. Kapláni v pondelok 22. 12.
navštívia prvopiatkarov.

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI
Sviatosť krstu v sobotu 6. 12.
prijal Viliam Valcer. Vítame ho
v našom spoločenstve. Nech

je rodičom na radosť a svetu na
osoh.


