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22. decembra 2019
4. adventná nedeľa

Resp.: Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy.
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DNEŠNÚ NEDEĽU by sme moh-
li nazvať aj nedeľou svätého
Jozefa. Celá naša pozornosť

sa dnes upiera na neho. Ako vyrieši
Máriino tajomstvo. Potom, ako sa
dozvedel o jej tehotenstve, mal iba
dve možnosti. Prvou by bol riadny
súdny proces, ktorý by ju obvinil
z manželskej nevery a podľa Zákona
by musela byť ukameňovaná. Druhá
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možnosť bola vystaviť pred dvoma
svedkami prepúšťaciu listinu, a tak
zrušiť manželskú zmluvu. Jozef ako
muž spravodlivý a človek dobrej vôle
sa rozhodol pre tú druhú možnosť.
Nechcel Máriu vystaviť potupe, ale
zamýšľal potajomky ju prepustiť. Do
tejto jeho ťažkej situácie zasahuje
Boh, keď mu prostredníctvom anjela
objasňuje Máriino tajomné tehoten-
stvo a ukazuje mu tretiu cestu. Vy-
zýva ho prijať Máriu aj s počatým
dieťaťom. Jozefova spravodlivosť je
pozvaná byť milosrdenstvom. Jozef
prijíma túto výzvu. Vstupuje do

Božieho plánu spásy a prijíma úlohu,
ktorú v ňom pre neho pripravil Boh.
Stáva sa pestúnom Mesiáša.

Všimnime si, že Jozef sa dostal
k Mesiášovi cez Máriu. Pretože skôr
ako prijal Ježiša, musel prijať ju.
Anjel ho vyzýva: „Jozef, syn Dávidov,
neboj sa prijať Máriu, svoju manžel-
ku...“ Prijatie Márie ho priviedlo
k Mesiášovi. Na príklade sv. Jozefa
vidíme, ako máme postupovať aj my.
Cez Máriu k Ježišovi. Najkratšia
a najjednoduchšia cesta ku Ježišovi
je Panna Mária. Prijmime ju aj my
do svojho života a poprosme ju, aby
nám pripravila srdce na sviatky na-
rodenia jej Syna. Skúsme prežiť tie-
to posledné dni adventu podľa jej
príkladu v stíšení, v očakávaní
a s čistým srdcom. Náš Spasiteľ pri-
chádza.  n

NEBOJ NEBOJ NEBOJ NEBOJ NEBOJ SA
PRIJA¡T MÁRIUMÁRIUMÁRIUMÁRIUMÁRIU

Anita Kočišová, katechétka

Rok čo rok prichádzaš – „staňte sa
mojimi“.

Kto z nás ťa počuť chce?
Nemluvňa bezbranné.

Veríš, že raz pochopíme svojho Boha,
čo z lásky stal sa človekom.

Kiež z lásky i my staneme sa ľuďmi,
aby neprišiel si nadarmo.

Michal Chuda

NONONONONOVVVVVORODENIAORODENIAORODENIAORODENIAORODENIATKTKTKTKTKOOOOO

AZDA NIET ČLOVEKA, ktorému
by nezmäklo srdce pri jeho
úsmeve. Je potešením, najkraj-

ším darčekom a starosť oň najmilšou
povinnosťou. Aj Dieťa v betlehem-
ských jasličkách nás napĺňa nielen
touto radosťou, ale súčasne je aj im-
pulzom na zamyslenie. Túžime ho ob-
jať a dať mu všetku svoju lásku.

Vianoce aj nás skoro vždy prenesú
do čias detstva, keď sa pri štedrove-
černom stole stretla rozvetvená rodi-
na od tých najmenších až po naj-
starších. Možno nám mysľou neraz
prebleskne, že náš život nehľadiac
na všetky jeho úskalia, občasné pre-
hry, zármutky i radosti je vo svojej
podstate o tom, že nám stojí zato,
aby sme boli voči sebe aj okoliu lás-
kaví a pozorní. Dúfame, že čas v
tomto našom malom svete, v ktorom
teraz žijeme, sa po tieto sviatočné
dni trochu spomalí, že bežná rutina,
ktorá vypĺňa naše každodenné všed-
né dni naplnené pracovnými povin-
nosťami, z nás „nevyžmýka“ radosť
a pokoj, ktorý teraz túžime prežiť vo
svojich rodinách.

Vianoce sú aj skvelou príležitos-
ťou povedať niekomu to, čo sme už
dlho odkladali, čo aj nás poteší a
naplní pokojom. Skôr, než sa posadí-
me k sviatočnému stolu, pokorne po-

ďakujeme za všetko dobré, spomeň-
me si aj na tých, ktorí nás navždy
opustili a tešme sa z tých, čo pri-
budli.

Vianoce sú najmä radosťou z Bo-
žieho narodenia. Aj teraz v tomto
storočí sa Boh v Betleheme svojím
nepochopiteľným spôsobom dotýka
nášho sveta. Jeho príchod medzi
nás nie je „jednorazová záležitosť“.
Posolstvo, ktoré nám prináša, nemô-
žeme uzatvárať do niekoľkých svia-
točných dní či hodín. On je vždy
s nami. Dieťa z Betlehema sa nám
predstavuje v podobe trpiacich ľudí,
osamelého človeka, opustených rodi-
čov, či otca rodiny, ktorý ťažko hľadá
prácu. Jeho obraz môžeme uzrieť
v tvárach chorých detí, nachádzame
ho v ľuďoch, ktorí pociťujú hlad,
zimu, ale aj tých, čo nedobrovoľne
opúšťajú svoje krajiny, lebo túžia po
blízkosti dobrých a štedrých ľudí.

Vpusťme Boha do svojich príbyt-
kov, buďme Božím obrazom, pozvime
narodené Dieťa do nášho života. Ne-
záleží na tom, aký betlehem si doma
postavíme, lebo ten skutočný betle-
hem so symbolikou nádeje,  pokory
a lásky by mal byť v prvom rade v na-
šom srdci. Jeho svetlo by malo svie-
tiť neustále nielen teraz v tento po-
žehnaný vianočný čas.          – km –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

Charitný dom J.M. 20:30 9:00 9:00
Rómska osada 14:00

nemocnica 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Sv. Jána Kentského, kň. 6:30

Mal 3,1-4.23-24; Ž 25; Lk 1,57-66      Zodvihnite 11:30 † kňaz Ján

hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. 18:00 ¤ Rudolf, Diana

21:40 posvätné čítanie

Iz 62,1-5; Ž 89; Sk 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 22:00

23:40 posvätné čítanie

24:00 ¤ za našich kňazov

Narodenie Pána 7:10 ranné chvály

prikázaný sviatok 7:30 ¤ Anna, Katarína, Jarmila s rod.

Iz 62,11-12; Ž 97; Tít 3,4-7; Lk 2,15-20 9:00 † Miroslav, Michal 2x, Anna

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Marek, Janka, Jozef, Ján

Sv. Štefana, prvého mučeníka 7:30 ¤ kňaz Štefan

9:00 † Jolana

Sk 6,8-10;7,54-60; Ž 31; Mt 10,17-22 10:30 † rod. Vaľova, Gondoľova

Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. 18:00 † Miroslav, Anna, Juraj, Helena

Sv. Jána, ap. ev. 6:30

1 Jn 1,1-4; Ž 97; Jn 20,2-8 11:30 ¤ Milan 40 r.ž.

Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi. 18:00 ¤ Mária, Patrik, rod. Lacíkova

Svätých Neviniatok, mč. 7:00 † Elena, Ján, Alexander

1 Jn 1,5–2,2; Ž 124; Mt 2,13-18         Naša duša

unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. 18:00 † Jozef, Barbora

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ rod. Bižova

Sir 3,3-7.14-17a; Ž 128;  Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-
23

9:00 ¤ Anna s rod.

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Pavol, Oľga

Ne

29.12.

St

25.12.

Svätej rodiny 
Ježiša, Márie a Jozefa

Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú 

po jeho cestách.

Po

23.12.

Ut

24.12.

Pi

27.12. 

So

28.12. 

Št

26.12.

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať 

budem naveky.

Dnes zažiari nad nami svetlo, lebo sa nám 

narodil Pán.

OZNAMY
1. Bohuznámi darovali cez bankový účet

100 € na oltár a 70 € pre núdznych.
2. Dnešnú nedeľu o 17.30 hod. bude

v našom kostole adventný koncert,
na ktorom vystúpi spevácky zbor
Corale collegium z Trebišova.

3. Animátori dnes budú ponúkať per-
níčky na podporu detského tábora
Škriatok.

4. Dnešnú nedeľu si môžete odniesť do
svojich príbytkov Betlehemské svetlo.

5. V nemocničnej kaplnke budú omše
do 23. 12. a potom až od 6. 1. 2020.

6. Na Vianočný dar sa zatiaľ do 16. 12.
vyzbieralo 1 587 €. Rozdelili sme ich
33 odkázaným farníkom.

7. V pondelok 23. 12. spovedáme pol
hodiny pred sv. omšou len študentov
a pracujúcich, ktorí prišli domov na
poslednú chvíľu.

8. Všetkým dobrodincom, ktorí sa po-
dieľali na charitatívnych akciách
v adventom období ako Vianočný dar,
potravinová pomoc KILO, benefičný
koncert ZUŠ, za mikulášske darčeky,
perníčky na detský tábor, rorátne om-
še s raňajkami, milodary na vianoč-
nú výzdobu, za všetky milodary v ad-
ventnom období ďakujeme a vyslovu-
jeme Pán Boh zaplať!

9. Štedrá večera začína o 17. hod. číta-
ním Božieho slova o Narodení Ježiša

29.12.2019 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie D. Biž A. Kassayová J. Muchinová H. Fraňová
žalm J. Dibdiak

2. čítanie M. Bižová A. Kassay V. Leško sr. Alojzia
prosby M. Čierna E. Kassayová Z. Lešková M. Vargová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U
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Krista podľa sv. Lukáša Lk 2, 1-14.
Pomodlíme sa desiatok sv. ruženca
„ktorého si Panna v Betleheme po-
rodila“ a potom zaspievame vianočnú
koledu. Liturgia Štedrej večere je v  prí-
lohe dnešného čísla Svetla kríža.

10. Slávnosť Narodenia Pána slávme
spoločne v našich rodinách, v kostole,
aj pri spoločnom stole. Na omšiach
pri slovách „a mocou Ducha svätého
vzal si telo z Márie Panny...,“ si pri
speve pokľakneme na obe kolená.

11. Sv. omše v noci 24. 12. budú:
v charitnom domove o 20.30 hod.,
vo filiálnom kostole o 22. hod. a vo
farskom kostole o 22. a 24. hod.
Pred omšami vo farskom kostole bu-
deme bdieť 20 minút na modlitbe
z Liturgie hodín – posvätným čítaním.

12. Jasličková pobožnosť bude v na-
šom kostole v nedeľu 29. 12. o 16.
hod. Pozývame deti, mladých aj star-
ších spoločne prežiť v radostnej po-
hode slávnosť Božieho narodenia.

13. Na slávnosť Zjavenia Pána 6. 1. 2020
budeme popoludní od 13.30 hod. po-
žehnávať domy a byty. Záujemcovia
nech sa nahlásia v sakristii do 4. 1.

14. Urbi et Orbi – požehnanie svetu
a mestu Rímu Sv. Otcom Františkom
bude prenášané televíziami celého
sveta na slávnosť Narodenia Pána
o 12. hod.

24.12.2019 22:00 24:00

1. čítanie Š. Mištanič P. Urban
žalm M. Borošová J. Babejová

2. čítanie M. Mištaničová H. Fraňová
prosby J. Oravcová D. Biž

25.12.2019 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie B. Lešová Z. Domaracká M. Kobzošová M. Princíková

žalm D. Telepčáková

2. čítanie M. Ruttkayová O. Domaracký E. Capová R. Černáková
prosby T. Tink Z. Domaracká A. Vaľová H. Fraňová

ÈÍTANIA NA SVIATKY

26.12.2019 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie B. Lešová Z. Domaracká M. Kobzošová M. Princíková

žalm D. Telepčáková

prosby T. Tink Z. Domaracká A. Vaľová H. Fraňová

Kňazi a redakcia
časopisu vám
prajú požehnané sviatky
Narodenia Pána.



príloha 2019

LITURGIA ŠTEDREJ VEÈERE
Úvod

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Otec alebo matka: Dnes slávime Vianoce – sviatky narodenia náš-

ho Pána Ježiša Krista. Ježíš sa narodil, aby priniesol dobro, lásku
a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu zavítal aj k nám.

Evanjelium
Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (Lk 2,1-14)

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po
celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirí-
nius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj
Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta,
ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby
sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom
stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvoro-
deného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich
nebolo miesta v hostinci.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje
stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva.
Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zves-
tujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa
vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám
bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v
jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástu-
pov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Pieseň: Tichá noc JKS č. 88 alebo modlitba Anjel Pána

Prosby a poďakovania (môže sa zapojiť každý člen rodiny)

Pane, v dnešnú noc Tvojho narodenia Ťa prosíme:
– Za všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme vytvárali jednu ľudskú

rodinu spojenú s Tebou.
Prosíme Ťa, vyslyš nás.

– Za nás všetkých (možno vymenovať), aby si nás
všetkých v novom roku .... požehnával a ochra-
ňoval.

Prosíme Ťa, vyslyš nás.
– Za opustených, hladujúcich, chorých a trpia-

cich, aby v týchto dňoch našli útechu v Tebe.
Prosíme Ťa, vyslyš nás. (Môžu nasledovať

vlastné prosby.)

Pane, v dnešnú noc Tvojho narodenia Ti chceme poďakovať:
– Za prežitý rok, že si nás sprevádzal a že môžeme byt’ teraz pri

dnešnej Štedrej večeri spolu.
Ďakujeme Ti, Pane.

– Za všetky dary, ktorými sa v dnešný večer obdaríme a za to, že
najväčším darom pre nás si Ty.

Ďakujeme Ti, Pane.
– Za Svätého Otca, biskupov a našich kňazov, ktorí sú pre nás Tvo-

jimi nástupcami.
Ďakujeme Ti, Pane. (Môžu nasledovať vlastné vďaky.)

Prosba za zosnulých z rodiny
– Pane, prijmi do nebeského domova našich zosnulých.

Prosíme Ťa, vyslyš nás.
Odpočinutie večné, daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti,
nech odpočívajú v pokoji.

Požehnanie jedla a vinš
Teraz požehnaj, Otče, toto jedlo, nám na úžitok a Tebe na chválu.

Prosíme Ťa, Pane, buď častým hosťom v našom dome a daj, aby sme
boli hodní darov, ktorými si nás obdaroval.

Vinšujem Vám v tieto radostné sviatky narodenia nášho Pána
Ježiša, aby sa Ježiš vo vás duchovne narodil svojou väčšou láskou,
dobrotou a pokojom.

(Všetci si môžu vzájomne podať ruky a povinšovať.)

Poďakovanie po večeri a obdarovanie sa
Ďakujeme Ti, všemohúci Bože, za všetky tieto dary, ktoré sme

požívali z tvojej štedrosti a odmeň životom večným všetkých, ktorí
nám dobre robia pre tvoje meno. Sláva Otcu i Synu i Duchu
Svätému...

Teraz sa môžeme vzájomne obdarovať darmi v milom rodinnom
spoločenstve. Vrchol večera tvorí polnočná svätá omša.


