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XVIII. ročník

20. decembra 2015
4. adventná nedeľa

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

TICHO JE VIAC ako len neprítom-
nosť zvukov, hluku a starosti dňa.
V tichu objavujeme aj to, čo počas

dňa nevnímame. Večerné ticho je plné
tajomstiev a čara. Trblietavé hviezdy
rozkotúľané po nočnej oblohe, vetrík,
ktorý po celý deň pohládzal líčka šan-
tiacich detí a prihováral sa vetvám stro-
mov, uložil sa do svojej tajomnej skrýše.

srdcia. Aj Jozef s Máriou klopali, keď
prosili o útulok a boli odmietnutí. Od
tých čias klopanie neprestalo aj na na-
še dvere. či ich otvoríme, je len na nás.

Vianoce pokladáme za sviatky rodin-
ného šťastia, na ktoré nemáme počas
roka čas. Jozef s Máriou tvorili aj na-
priek mnohým ťažkostiam šťastnú rodi-
nu, lebo ich stredobodom bol Ježiš.

Pozvime Je-
žiša do na-
šich rodín,
do našich
sŕdc, k náš-
mu štedro-
večernému
stolu a bu-
deme plní
pokoja, lás-
ky, radosti,
šťastia.

Tichá noc,
svätá noc...
Nad naším

mestom tiež rozprestierajú Vianoce svoje
láskavé krídla a objímajú ho s láskou,
radosťou, nádejou a pokorou. A Stvori-
teľ, ktorý kedysi nepredstaviteľne dáv-
no stvoril nekonečný vesmír s hviezda-
mi, hľadí do rozsvietených okien na-
šich príbytkov, klope na privreté vrátka
našich sŕdc a trpezlivo čaká.

Vianoce – ten zázračný čas, keď by
mali byť naše srdcia otvorené dokorán.

– hv –

Adventné ticho je ochota počúvať, za-
počúvať sa a poslúchať. Počúvať volanie
Ježiša ako túži po našej prítomnosti,
započúvať sa do hlbín vlastného srdca
ako nám radí žiť, poslúchať Ducha Svä-
tého, keď riadi naše kroky, myšlienky
i skutky.

V tichu sa zrodilo aj nesmierne ta-
jomstvo Vtelenia, keď Boh poslal svojho
Syna, aby nám priniesol lásku, porozu-
menie, ochotu si vzájomne pomáhať
a odpúšťať.

Ticho tiahnuce sa nad betlehemský-
mi poliami a pasienkami preťal zbor an-
jelov spievajúci „Sláva Bohu na výsos-
tiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“.

Dokážeme ešte v dnešnom drsnom
svete vnímať podstatu tej vzácnej tichej
noci? Uvedomujeme si pravú hodnotu
Vianoc alebo sa iba nechávame unášať
romantikou vianočných dní?

Tichá noc, svätá noc... Táto pieseň
vie dojať každého, zaklope na mnohé

ADVENT V LITURGII označuje ob-
dobie prípravy na slávnosť Naro-
denia Pána. V pohanskej etymo-

lógii slovo adventus označovalo oficiál-
nu návštevu panovníka pri ujatí sa svoj-
ho úradu, alebo výročie korunovácie
spojené s návštevou oddaných. Neskôr
si tento pojem privlastnila aj klasická
latinčina kresťanskej éry ako typický
výraz pre označenie Kristovho prícho-
du. Najstarším dokladom o tomto sviat-
ku, ktorý pripadá na 25. december, je
zápis v rímskom chronografe z r. 354.
Hoci sa podľa dostupných dokumentov
Vianoce začali najskôr sláviť v Ríme,

HISTÓRIAHISTÓRIAHISTÓRIAHISTÓRIAHISTÓRIAADVENTU

tok tohto apoštola 14. no-
vembra sa začínal. Gréci sa
v advente zdržiavali mäsa,
mlieka, masla aj vajec, ale aj
pohlavného styku. Neskoršie
sa pôst vzťahoval aj na svadby, hud-
bu, tanec, divadlá a pod. K prísnemu
pôstu však boli viazaní len 7 dní.

Slávenie adventu sa postupne z ríše
Frankov prenieslo aj do Ríma, kde pá-
pež Gregor Veľký (590-604) v svojich
homíliách o Advente vyzýval veriacich
k pôstu a striedmemu životu.

Na synode v Tours v r. 567 bol daný
začiatok Adventu na 1. december. Až
pápež Lev IV. (847-853) ustálil trvanie
Adventu na štyri týždne. Sakramentár
pápeža sv. Gregora má štyri nedeľné
omše adventného rázu. Advent v tej do-
be bol prípravou na Kristovo vtelenie
a jeho liturgickej oslavy.

V 11. storočí sv. Peter Damiani, uče-
nec aj askéta, v svojich kázňach pripo-
mínal 40-dňový pôst pred Vianocami.

Advent je obdobím očakávania Spasi-
teľa. Nádej na jeho príchod živil Boh
v ľuďoch účinkovaním prorokov. Tak
o tom hovorí Kniha proroka Jeremiáša:
„Blížia sa dni – hovorí Pán –, keď splním
prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu
a Júdovmu domu. ... V tom čase vyklíči
z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude
konať právo a spravodlivosť na zemi.“ (Jer
33, 14-15) Dozvedáme sa, ako Boh
v Starom zákone pripravoval príchod
Spasiteľa a s tým, ako vytrvalá nádej
dávala mnohým silu prekonávať životné
ťažkosti a snažiť sa o spravodlivý život.
Týmto môžeme lepšie poznať veľkosť
Božieho daru, ktorým je pre nás i pre
celé ľudstvo Ježiš Kristus. – bl –

nemáme žiaden doklad, ktorý by sa
zmieňoval o nejakom období, ktoré by
im predchádzalo.

V r. 380 po Kr. sa v Zaragóze (Špa-
nielsko) konala cirkevná synoda, ktorá
odporúčala veriacim v čase od 16. de-
cembra do 6. januára (teda v období,
kedy sa slávilo Narodenie Pána) „usilov-
ne navštevovať kostoly“. Neskôr sa prí-
prava na vianočné sviatky spájala so
skutkami kresťanskej lásky, pokáním,
ale aj sebaumŕtvovaním. Takto mali pri-
pravovať kresťania svoje srdcia na prí-
chod Pána. Na toto nadviazal pápež Lev
Veľký (440-446) ustanovením 40-den-
ného pôstu. Vo Franskej ríši (Gálii) nie-
ktorí biskupi stanovili začiatok adventu
na 12. november, napr. sv. Perpetuus
z Tours. Deň predtým, na sviatok sv.
Martina, ktorý bol národný svätec Fran-
kov, sa „vydržiavali hostiny, požívajúc
pečené husi“ (odtiaľ pochádzajú sväto-
martinské husacie hody), a preto sa ob-
dobie od 12. novembra do Vianoc nazý-
valo „malým pôstom“. Trikrát do týždňa
(pondelok, stredu a piatok) bol pôst.
Bolo to odvodené od pôstu sv. Martina
(„Quadragesima Sancti Martini“).

V gréckej Cirkvi sa pôst v advente
nazýval pôstom sv. Filipa, lebo na svia-



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 22:00 10:30 10:30 10:30

Charitný dom J.M. 20:30 9:00 9:00 9:00
Rómska osada 10:30

nemocnica 16:00 16:00

ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Pies 2,8-14; Ž 33; Lk 1,39-45 6:30

11:30 † Mária, Ján

18:00 † František, Mária

6:30

1 Sam 1,24-28; (Ž) 1 Sam 2,1b-e.4-8d; Lk 1,46-56 11:30 † kňaz Ján

Srdce mi plesá v mojom Bohu. 18:00 † Anna

6:30

Mal 3,1-4.23-24; Ž 25; Lk 1,57-66 11:30 † Jozef, Anna

Zodvihnite hlavu, blíži sa Vaše vykúpenie. 18:00 † Alžbeta

21:40 posvätné čítania

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Ž 89; Lk 1,67-79 22:00

23:40 posvätné čítania

24:00 ¤ za našich kňazov

Narodenie Pána 7:10 Ranné chvály

7:30 † Marek, Janka, Ján, Jozef

9:00 ¤ Anna, Andre j s rod.

Iz 52,7-10; Ž  98; Hebr 1,1-6; Jn 1,1-18 10:30 ¤ pro populo

16:00 jasličková pobožnosť

18:00

Sv. Štefana, mč. 7:30 ¤ Šte fan, kňaz

9:00 † Mária 

Sk 6,8-10;7,54-60; Ž 31; Mt 10,17-22 10:30 ¤ pro populo

Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. 18:00 ¤ Anna s rod.

7:10 ranné chvály

7:30 † Barbora, Ján, Michal

Sir 3,3-7.14-17a; Ž 128; Kol 3,12-21; Lk 2,41-52 9:00 ¤ Dušan s rod.

10:30 ¤ pro populo

16:00 vianočný koncert

18:00 † Anna, Ján, Barbora, Danie la

Po

21. 12.

Ut

22. 12. 

Pi

25. 12. 

So

26. 12. 

Ne

27. 12. 

Št

24. 12. Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem 

naveky.

Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu 

novú pieseň.

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho 

Boha.

St

23. 12. 

Svätej rodiny Ježiša, M árie 
a Jozefa

Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú 

po jeho cestách.
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OZNAMY

24.12 22:00 24:00 25.12 7:30 9:00 10:30 18:00

1. č. E. Capová N. Tomková 1. č. P. Urban A.Šimkovičová N. Tomková M. Hudáček

ž. M. Borošová J. Obrin ž. P. Sopková

2. č. B. Dinisová L. Fraštia 2. č. T. Tink E. Czuľbová M. Plonický B. Dinisová

p. D. Biž H. Fraňová p. E. Capová E.Šimkovičová R. Vaníková N.Kraščeničová

1. Na kostol venovali z pohrebu V. Stra-
ku 50 €, bohuznámy 50 €.

2. Farár v Trhovišti Ján Dulin nám pí-
še: „V mene veriacich farnosti Trhovište
sa vám chcem poďakovať za vašu šted-
rosť pri ponúkaní oblátok vo vašej far-
nosti. Svojim skutkom ste podporili do-
stavbu novej farskej budovy.“

3. Animátori tábora Škriatok vám dnes
ponúknu vianočné dekorácie za 3 €
na podporu tábora v r. 2016.

4. Stretnutie Laického spoločenstva
MAM bude dnes 20. 12. o 15. hod.
v rekolekčnej miestnosti.

5. V nedeľu 20. 12. popoludní o 15.
hod. bude o. Rastislav Dvorový pred-
nášať o postavách v Markovom
evanjeliu v Expozícii drevorezby
a plastík v múzeu a večer o 17. hod.
bude mať v kostole prednášku o stvo-
rení sveta.

6. Betlehemské svetlo k nám prinesú
skauti na 4. adventnú nedeľu.

7. V pondelok 21. 12. dopoludnia od 8.
hod. navštívime a zaopatríme sviatos-
ťami nahlásených chorých a prvo-
piatkarov.

8. V pondelok 21. 12. bude o 17. hod.
na fare stretnutie prvoprijímajúcich
detí a ich rodicov.

9. V stredu 23.12. uplynú 2 roky, čo
nás náhle opustil dekan Mgr. Ján
Lauda. Druhé výročie jeho smrti si
pripomenieme slávením rannej Eu-
charistie. Spomínajme na jeho pasto-
račne pôsobenie v našej farnosti
s modlitbou a vďačnosťou.

10. V stredu 23. 12. pozývame ráno na
rorátnu omšu s raňajkami ženy.

11. Farár a rehoľné sestry 24. 12. o 17.
hod. organizujú štedrú večeru pre
osamelých, pričom zabezpečia aj
dopravu.

12. Štedrá večera začína o 17. hod. číta-
ním Božieho slova o Narodení Ježiša
Krista (Lk 2, 1-14). Pomodlíme sa de-
siatok sv. ruženca, ktorého si Panna
v Betleheme porodila a potom zaspieva-
me vianočnú koledu.

13. Počas sviatkov prosíme mimoriad-
nych rozdávateľov sv. prijímania,
aby boli aspoň dvaja na každej omši.

14. Jasličková pobožnosť bude  25.12.
o 16. hod. v kostole. Pozývame deti,
mladých aj starších spoločne prežiť
v radostnej pohode slávnosť Božieho
narodenia.

15. Biskupský vikár ThDr. V. Šosták
27. 12. o 9. hod. slávnostne otvorí
Bránu milosrdenstva v našom kos-
tole, ktorý bol v arcidiecéze vyzna-
čený ako privilegovaný kostol v rámci
Roka milosrdenstva.

16. Vianočný koncert s hosťujúcim zbo-
rom Corale Collegium bude na sviatok
Svätej rodiny 27. 12. o 16. hod. v na-
šom kostole.

17. Požehnanie domov začne v stredu
6. 1. od 13. hod. Kto má záujem o po-
žehnanie domu, nech to nahlási do
5. 1. v sakristii.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U
27.12.2015 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie D. Biž J. Lörincová J. Bajusová V. Leško
žalm J. Dibdiak

2. čítanie M. Bižová P. Tóthová E. Hovancová Z. Lešková
prosby M. Čierna M. Lörincová Z. Bačová M. Princíková

26.12.2015 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie M. Čierna K. Šemegová T. Majerská M. Hudáček
žalm D. Telepčáková

prosby A. Zapotoková L. Nováková J. Karniš N. Kraščeničová

ÈÍTANIA NA ŠTEFANA

ÈÍTANIA NA VIANOCE

Všetkým farníkom a priaznivcom
nášho časopisu prajeme radosť,

dobrú vôľu a pokoj v dušiach
plynúce z Narodenia nášho Pána.

Vaši kňazi a redakcia


