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8. december 2019
2. adventná nedeľa

Resp.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.
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V Matúšovi je Ježiš Kristus Kráľom Ži-

dov. V Markovi je Služobníkom. V Luká-
šovi je Synom človeka, ktorý cíti to, čo cíti-
me my. V Jánovi je Božím Synom.

V knihe Skutkov je Spasiteľom celého
sveta.

ľ

a

V Rimanoch je Božou Spravodlivosťou.
V prvom liste Korinťanom je Skalou a Ot-
com Izraela. V druhom liste Korinťanom je
Triumfálnym Víťazom. V liste Galaťanom
je našou Slobodou a naším Oslobodite-
ľom. V liste Efezanom je Hlavou cirkvi.
V liste Filipanom je našou Radosťou. V lis-
te Kolosanom je našou Plnosťou. V prvom
a druhom liste Solúnčanom je našou Náde-
jou.

V prvom liste Timotejovi je našou
Vierou. V druhom liste Timotejovi je naším
Upevnením vo viere, našou Stabilitou.

V liste Títovi je Pravdou. V liste Filemo-
novi je naším Dobrodincom a Darcom
dobrých vecí. V liste Hebrejom je našou
Dokonalosťou. V Jakubovom liste je
Mocou, ktorá vychádza z viery.

V prvom Petrovom liste je naším Prík-
ladom. V druhom Petrovom liste je našou
Čistotou. V prvom Jánovom liste je naším
Životom. V druhom Jánovom liste je naším
Vzorom. V treťom Jánovom liste je našou
Motiváciou.

V Júdovom liste je Prameňom Spásy.
A v knihe Zjavení je naším Prichádza-

júcim Kráľom.
***

Ježiš Kristus je Prvý a Posledný. Je
Začiatok a Koniec. On udržuje všetko stvo-
renie svojím mocným dychom. Je Stvoriteľ
všetkého. Je Architekt vesmíru. On riadi
všetok čas. Vždy bol, vždy je a navždy
bude. On  je nemenný, neporaziteľný
a úplný.

On utŕžil rany pre naše uzdravenie
a bol prebodnutý pre naše hriechy. On bol
prenasledovaný, aby nám priniesol slobo-
du. Bol mŕtvy a Otec Ho opäť vzkriesil k ži-
votu. Vstal z mŕtvych a jeho dych má moc
zničiť nepriateľa. On vládne a prináša
pokoj.

Ježiša Krista žiadne stvorenie nemôže
obsiahnuť rozumom. Žiadne armády Ho
nemôžu poraziť. Žiadne školy Ho nemôžu
vysvetliť. Vládcovia tohto sveta Ho nemôžu
ignorovať.

Ľudia Ho nemohli ovládať. Herodes Ho
nemohol zabiť. Farizeji Ho nemohli zmiasť.
Nero Ho nemohol rozdrviť. Hitler Ho nemo-
hol umlčať. New Age Ho nemohol nahradiť.

On je Láska, Život, Večnosť a oveľa viac
než to. On je Dobro, Láska, Neha. On je
Boh.

Je Svätý, Spravodlivý, Mocný, Silný
a Čistý. Je Cestou k večnému životu. Jeho
Slovo trvá naveky.

Jeho vôľa voči nám sa nemení. Je moc-
ný v našom živote. Je to náš Vykupiteľ.
Náš Spasiteľ. Náš Boh. Náš Pokoj. Naša
Radosť. Naša Útecha. Ježiš Kristus je
náš Pán, ktorý vládne.   n

ADVENTNÝ POZDRAV
sestra Antónia

„Kto nepozná Písmo, nepozná
Krista.“         Sv. Hieronym

SVSVSVSVSV. HIERONYM. HIERONYM. HIERONYM. HIERONYM. HIERONYM
1600 ROKOV OD SMRTI

11111/7

30.SEPTEMBRA 2020 uply-
nie 1600 rokov od smrti
významného cirkevného

učiteľa sv. Hieronyma. Pápež František
podpísal 30. 9. 2019 na výročie smrti
tohto velikána Cirkvi apoštolský list
Motu Proprio Aperuit Illis, (Motu proprio je
pápežom na jeho vlastný podnet vydané
nariadenie alebo rozhodnutie niekedy aj
o vážnej veci, ale riadne o veci menšie-
ho významu; aperuit illis – Lk 24,45)
ktorým ustanovil nedeľu Božieho slova,
ktorá sa bude pravidelne sláviť v tretiu
nedeľu cezročného obdobia, ktorá pri-
padne v roku 2020 na 26. januára. Pá-
pež František si aj takto chcel uctiť
pamiatku sv. Hieronyma, ktorý na svoju
dobu vynikajúcim spôsobom preložil
Sväté písmo do latinčiny. Preklad sa už
od 7. stor. všeobecne presadil v Rímskej
cirkvi a nahradil predtým používaný
starolatinský preklad nazývaný Vetus
latina. Od 16. stor. sa Hieronymov latin-
ský preklad Biblie označuje ako Vulgáta
teda všeobecne rozšírený text. Na Tri-
dentskom koncile r. 1546 bola Vulgáta
vyhlásená za spoľahlivý úradný latin-
ský preklad, ktorému bolo treba dať
prednosť pred ostatnými prekladmi pri
používaní v Cirkvi, najmä keď išlo o ve-
rejné čítanie, vyučovanie a teologické
dôkazy zo Svätého písma.

Po Tridentskom koncile Sixtus V.
v r. 1590 a Klement VIII. v r. 1592
vydali mierne opravený text Vulgáty,
ktorý sa pod menom Sixto-Klementínska
Vulgáta používal v Cirkvi až do Druhého
vatikánskeho koncilu. Po Koncile na
žiadosť Pavla VI. bola Vulgáta revido-
vaná a r. 1979 publikovaná pod názvom
Neovulgáta, čiže Nová Vulgáta ako

úradný latinský preklad
v Katolíckej cirkvi. Keď si
uvedomíme, že v časoch
Hieronyma neboli také jazy-
kové vedomosti, aké sú
dnes, neboli ani slovníky,
rôzne pramene a iné pomôc-

ky, musíme konštatovať, že jeho znalosť
klasických jazykov gréčtiny a latinčiny,
ale tiež znalosť hebrejčiny a aramejčiny
bola skutočne fenomenálna. Využijúc
tieto svoje vedomosti vytvoril dielo,
ktoré sa s malými úpravami používa do-
dnes.

Pápež František pripomína význam
tohto „veľkého biblistu“ v už spome-
nutom dokumente, ktorý začína citátom
z evanjelia podľa Lukáša: „Vtedy im
otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk
24, 45). Ďalej uvádza, že: „Vzťah medzi
Zmŕtvychvstalým, spoločenstvom veriacich
a Svätým písmom je pre našu identitu
mimoriadne dôležitý. Bez Pána, ktorý nás
uvádza do pochopenia Svätého písma, je
nemožné do hĺbky ho pochopiť, ale platí to
aj opačne: bez Svätého písma sú pre nás
nepochopiteľné udalosti s poslaním Ježiša
a jeho Cirkvi vo svete.“

Výročie sv. Hieronyma nás má po-
vzbudiť k štúdiu Písma, k jeho porozu-
meniu, k modlitbe, ale hlavne k tomu,
aby sa nám otvorila myseľ, aby sme
podľa Božieho slova aj žili. Hieronym
uskutočnil svoje dielo napriek tomu, že
mu mnohí spôsobovali problémy a robili
prekážky. Hieronym začal prekladať
Bibliu v Ríme v r. 383 a dokončil
v Betleheme r. 405. Do Ríma prišiel r.
382 ako chránenec vtedajšieho pápeža
Damasa, ktorý však v decembri r. 384
zomrel. Už v auguste 385 si koncil rím-
skych duchovných predvolal dalmat-
ského kňaza výrazne asketických názo-
rov a vyzval ho, aby opustil mesto.
Hieronym musel odísť. Uisťoval však,
že sa na túto škaredú príhodu bude
pozerať vždy len svojimi očami.    – bl –

pokračovanie nabudúce

KTO JE JE¡ZIŠ KRISTUS, KTORÝ SA
NARODIL PRE TEBA A PRE MÒA?
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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OZNAMY

1. Na vianočnú výzdobu bohuznámy
daroval 500 €.

2. Zbierka na Charitu v nedeľu činila
1 146,46 € z toho ZH 25 € a RB 50 €.

3. Počas týždňa sme ukončovali omiet-
ky na svätyni kostola, na ktoré
sme dostali dotáciu z MK SR. Ďalšia
firma nám oplechovala všetky von-
kajšie piliere na svätyni.

4. Ďakujeme mládežníckemu spoločen-
stvu Nehem a kapl. Stanislavovi za
evanjelizačný kurz Filip, ktorý ab-
solvovali minulý víkend 18 birmo-
vanci 1. ročníka v Brehove.

5. Blahoželáme nášmu farníkovi Júliu-
sovi Galganovi k udeleniu Ceny
mesta Trebišov. Bol pri založení ča-
sopisu Svetlo kríža a je členom jeho
redakcie.

6. V stredu sme zorganizovali akciu Mi-
kuláš v rómskej osade pre 100 detí.

7. Túto nedeľu 8. 12. budú farníci zo
Slivníka predávať vianočné oblátky.

8. Dnes popoludní o 15. hod. bude na
fare stretnutie detí, ktoré by počas
Vianoc chceli účinkovať v jasličko-
vej pobožnosti.

9. V pondelok 9. 12. je prikázaný svia-
tok Nepoškvrneného počatia Panny
Márie preložený z nedele 8. 12. Sv.
omše budú ako v týždni.

10. Tip na vianočný darček. Ponúkame
naše knihy Pavlínsky kostol v Tre-
bišove a Pavlínsky kláštor v Trebišove
s venovaním autorov. Cena 20 € za
obidve knihy.

11. Farský kalendár na rok 2020 sa
nám nepodarilo zhotoviť.

12. Pozývame všetky deti a ich rodičov
na spoločnú predvianočnú akciu
„Zrodila sa Hviezda – za tajom-
stvami Biblie“. Bude to podvečer
plný spevu, modlitby, hier a tanca
v spoločenstve kamarátov a samo-
zrejme čítanie zo Svätého písma. Pre
rodičov bude pripravené posedenie
pri vianočnom punči. Stretneme sa
v piatok 13. 12. od 16. do 20. hod.
v CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55. Prog-
ram bude končiť spoločnou boho-
službou v školskej kaplnke o 19.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U
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   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)
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hod. Je potrebné si vziať prihlášku
z bočného oltára a vyplnenú návrat-
ku vrátiť. Tešíme sa na vás.

13. Rorátne sv. omše budú raz v týždni
ráno o 6.30 hod. V druhom týždni
v piatok 13. 12. pre mládež a pre
deti v utorok 17. 12. aj s raňajkami.

14. Charitatívna peňažná zbierka Via-
nočný dar bude prebiehať vo farskom
kostole do 4. adventnej nedele. Svoje
milodary dávajte do označenej pok-
ladničky na pilieri pod chórom. Pod-
poríme farníkov, ktorí sú sociálne
odkázaní aj na našu pomoc.

15. Benefičný adventný koncert ZUŠ
a farnosti v Trebišove sa uskutoční
11. 12. o 16.30 hod. Finančným vý-
ťažkom z koncertu podporíme detskú
onkológiu v Nemocnici na ul. SNP
v Košiciach.

16. Predvianočné spovedanie chorých
bude v piatok 20.12. od 8.30 hod.
Prosíme nahláste chorých a starých
do štvrtku 19.12. v sakristii.

17. Predvianočné hromadné vysluho-
vanie sviatosti zmierenia bude
pred 4. adventnou nedeľou v sobotu
21. 12. od 9. do 13. hod.

18. eRko – Hnutie kresťanských spolo-
čenstiev detí pozýva farnosti, aby sa
zapojili do 25. ročníka koledníckej
akcie Dobrá novina, verejnej zbierky
na podporu rozvojových projektov
pre chudobných a zraniteľných
v krajinách subsaharskej Afriky.
Prihlášku a všetky potrebné in-
formácie nájdete na stránke
            www.dobranovina.sk.

V nedeľu na sviatok Krista Kráľa sa
konala odpustová slávnosť v kaplnke
otcov baziliánov v Trebišove, ktorej
sa zúčastnili aj veriaci našej farnos-
ti. Naša púť začala o 9.30 hod., do
kaplnky sme vstúpili s piesňou Je-
žišu, Kráľu neba i zeme. Svätú liturgiu
slúžil košický gréckokatolícky biskup
Milan Chautur. Vo svojej kázni
zdôraznil, že Kristus je kráľom lásky
a pravdy, ktorého si musia vyvoliť
ľudia sami.

       E. Hovancová

PÚ¡T K BAZILIÁNOM


