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RISĽÚBENIE, KTORÉ dal Boh
kráľovi Dávidovi, uskutočnil
Boh aj napriek nevernosti
ľudí. Definitívne sa napĺňa v

Ježišovi, Dávidovom synovi. Boh na
to nepotreboval vynaložiť vonkajšie
mocenské prostriedky, potreboval
však súhlas panny, ktorú si vyvolil,
aby sa stala Matkou Vykupiteľa.
Mária v zastúpení všetkých ľudí
vyslovila „áno“.

„Pán s tebou“, vyriekol anjel v
evanjeliu, keď v Božom mene oslovil
Máriu. „Počneš a porodíš Syna“… na-
veky bude kraľovať. Tak sa splnili
Božie predpovede.

Rad kresťanov si príliš neuvedo-
muje, že to, čo prináša Písmo, nie je
dejepis, ale dejiny spásy. Dejiny spá-
sy sú totiž trvajúcimi dejinami vz-
ťahu Boha k ľuďom. Keď si to uve-
domíme, bude nám azda jasnejšie,
že slová evanjelia nevedú len do mi-

nulosti, ale rovnako vedú i do prí-
tomnosti. Že ten skvelý Boh, ktorý
posiela svojho anjela k Panne Márii,
ktorý si ju vyvolil za Matku svojho
Syna, prichádza ku mne a hovorí ne-
jakým spôsobom i mne slovo vyvo-
lený, i keď k inej úlohe, než bola ú-
loha Máriina. A na mne je, aby som
tomuto Bohu veril podobne, ako mu
verila Mária.

Máriina viera umožnila, že sa več-
né Božie Slovo stalo človekom, aby
prebývalo medzi nami. Odovzdať sa
Bohu vo viere znamená prijať v živote
nepochopiteľnosť Boha. Len keď sa
človek s vierou púšťa do stretania
s Bohom, uprostred ľudskej biedy a
stroskotania, v kríži, zakúša spásu.

Pán je so mnou. Môj Boh a Pastier
je so mnou. Je so mnou, ako bol
s presvätou Pannou. Kristovi nech je
česť a sláva za to, že prišiel a je so
mnou. – jg –
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(Lk 1, 38)

A VIANOCE SA TEŠIA deti aj
dospelí, na Vianoce sa schá-
dzajú rodiny k štedrovečerné-

mu stolu, na Vianoce sú ľudia iní.
Prečo je to tak? Čo to spôsobuje? Čo
vlastne Vianoce sú a čo pre nás zna-
menajú? Chápeme vôbec správne
zmysel Vianoc? Príliš veľa otázok!

Nepochybne, keď sa v tieto dni ro-
zozvučia tóny piesne Franza Xavera
Grubera s textom salzburského fará-
ra Jozefa Mohra „Tichá noc, svätá
noc…“, nejedno ľadové srdce sa
začne roztápať.

Ale keď sa po tieto dni zahľadíme
na Jezuliatko v jasličkách, nezabú-
dajme na Jeho slová, ktoré dal ako
program a podstatu kresťanského ži-
vota: „Veru hovorím vám: Kto neprij-
me Božie kráľovstvo ako dieťa, ne-
vojde doň“ (Lk 18, 17).

Aspoň cez tieto vianočné sviatky
staňme sa pred Božským Dieťaťom
deťmi. Zabudnime aspoň cez tieto ti-
ché sviatočné rodinné dni na všetko,
čo nás delí: na bohatstvo, na moc,
a uplatňovanie v spoločnosti, na krá-
su, múdrosť a šikovnosť.  Staňme sa
aspoň teraz deťmi skrz úprimnosť,
prostotu, dobrosrdečnosť, lásku a čis-
totu.

Každý rok sa vypĺňa najväčší záz-
rak Božej lásky, keď znovu prináša-
me svoje roztúžené, po láske lačné
srdcia k jasličkám, do okruhu čarov-
nej svätožiary novorodeného Božieho
dieťaťa. Zdá sa, že čím ťažšie časy
prežívame, čím viac nás tiesni zhon
a bolesti moderného života, tým skôr
túžime po svetle a pokoji, tým skôr
chceme zastať aspoň na krátku chví-

ľu a vydýchnuť si v túžobnom zvo-
laní, ako to urobilo ľudstvo pred dvo-
ma tisíckami rokov: „Ó poď, ó poď,
Emanuel, po tebe túži tvoj Izrael…“

V čom spočíva najsilnejšie mysté-
rium Vianoc?  Predovšetkým v ste-
lesnení veľkej lásky, ktorou sme pre-
niknutí  a ktorú hlásame okolo seba.
Lásky zduchovnelej a neegoistickej.
Takej, ktorá neobťažuje otázkami,
ale sa len rozdáva slepo, bez výhrad
a bez rozpakov.

Ak chceme zažiť pravé svetlo Via-
noc, lásku ktorá je symbolizovaná
Betlehemským dieťaťom, zahrúžme
sa s detskou oddanosťou a poníže-
nosťou do tohto čarovného vianoč-
ného mystéria, ktoré je symbolizova-
né Božím dieťaťom.

Zamyslime sa akým Betlehemom
sa stali naše duše. Nemali by sme
prosiť Pána aby nás zbavil pýchy, ná-
ruživosti, egoizmu a vôbec tmy, ktorá
v nás pretrváva? Ak chceme ísť za
dieťaťom z Betlehemskej  maštaľky,
musíme sa zbaviť nánosu blata, špi-
ny, zloby  a hriechu.

Miesto gratulačného formalizmu,
zašepkajme a pomodlíme sa spolu:
„Príď Pane Ježišu! Čakáme Ťa.“ Vte-
dy dáme sebe i svetu najviac.    – bl –

NA VIANOCENA VIANOCENA VIANOCENA VIANOCENA VIANOCE



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
23. 12.

Sv. Jána Kentského, kň. 6.45
Mal 3,1-4.23-24;Ž 25;Lk 1,57-66 11.30

Zodvihnite hlavu, blíži sa vaše vykúpenie. 17.00

Ut
24. 12.

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16;Ž 89;Lk 1,67-79 6.45
Iz 62,1-5;Ž89;Sk13,16-17.22-25;Mt 1,1-25 20.30 vianočná akadémia

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem
naveky.

21.00
23.30 liturgia hodín

St
25. 12.

Narodenie Pána 0.00 prikázaný sviatok

Iz 9,1-3.5-6;Ž96;Tít 2,11-14;Lk 2,1-14 7.30
Iz 62,11-12;Ž97;Tít 3,4-7;Lk 2,15-20 9.00

Iz 52,7-10; Ž 98; Hebr 1,1-6; Jn 1,1-18 10.30 15.00 slávnostné vešpery

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. 18.00

Št
26. 12.

Sv. Štefana, mč. 7.30
Sk 6,8-10;7,54-60; Ž 31; Mt 10,17-22 9.00

Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. 10.30

Pi
27. 12.

Sv. Jána, ap. ev. 6.45
1 Jn 1,1-4; Ž 97; Jn 20,2-8 11.30

Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi. 18.00

So
28. 12.

Sv. Neviniatok, mč. 6.40
Pies 2,8-14; Ž 33; Lk 1,39-45 10.00 deti - akadémia + sv.omša

Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu
novú pieseň. 18.00

Ne
29. 12.

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA,
MÁRIE A JOZEFA

7.30
9.00

10.30 krst

15.00 pobožnosť za rodiny+MM

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 7.00 24.00 9.00 9.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 24.00 10.30 10.30 10.30

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.30 – Ústav Ut, Št, So o 11.00

Kasárne Ne o 11.00 K
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Vo Vojčiciach v nedeľu 22. 12. budú o 14.00 hod. vešpery.

 – VIGÍLIA NARODENIA PÁNA 24.12.2002

1. čítanie 2. čítanie prosby
v.akadémia J. Galgan M. Ruttkayová —

21.30 B. Dinisová M. Švagrovská M. Ščerbej

lit.hodín P. Urban J. Hudáček —

 – NARODENIE PÁNA  25. 12. 2002

1. čítanie 2. čítanie prosby
0.00 M. Žiaranová I. Farkašová J. Kucharčík

7.30 M. Čierna A. Zapotoková H. Magurová

9.00 D. Gajdošová B. Šimková R. Černáková

10.30 D. Kassay K. Kassayová A. Potocká

18.00 M. Švagrovská B. Dinisová

 – SV. ŠTEFANA 26. 12. 2002

7.30 J. Galgan — Ľ. Bajus

9.00 M. Ruttkayová — P. Urban

10.30 J. Karniš — M. Sakáčová

 – SVÄTEJ RODINY  29. 12. 2002

1. čítanie 2. čítanie prosby
7.30 K. Balintová Ľ. Bajus J. Galgan

9.00 R. Černáková M. Ruttkayová P. Urban

10.30 D. Kassay K. Kassayová A. Potocká

18.00 M. Švagrovská B. Dinisová

ÈÍTANIA NA VIANOCE A NEDE¼U

moju prítomnosť, a aby som sa nedala
oklamať, že peniaze a mobil môžu na-
hradiť moje pohladenie.

Naplň ma svojou láskou, aby som
nevyčítala, ale milovala.

Požehnaj moje ruky, aby boli vždy
pripravené na objatie.

Stráž moje nohy, aby išli vždy len po
tej ceste, ktorú si pre mňa pripravil ty.

Obnov ma svojím milosrdensvom,
aby som nezabudla, že si mi všetko
odpustil. prines, Pane, svoj pokoj do
našej rodiny a zostaň s nami.

Amen.

DRAHÝ PANE!
Pomôž  mi, aby som sa vedela vrátiť

z cesty, ktorá nie je zlá, ale nie je tvoja.
Pomôž mi nájsť a objaviť nezastu-

piteľnú hodnotu môjho materstva.
Daj mi silu, aby moje oči a uši boli

znovu otvorené pre potreby môjho muža
a mojich detí.

Daj mi odvahu čakať v kuchyni na
moju rodinu a počúvať aj vtedy, keď
nikto nič nehovorí.

Daj mi lásku a trpezlivosť, aby moji
drahí opäť spoznali, že mama je  tu.

Očisti moju myseľ, aby som si ne-
myslela, že plné hrnce sú náhradou za

modlitba – prosba matiek

OZNAMY

1. 24.12. o 20.30 bude via-
nočná akadémia.

2. Slávenie Narodenia Pá-
na začne o 23.30 Po-
svätnými čítaniami (žal-
my sú v knižočke „veš-
pery“)

3. V So 28.12. o 10.00 bu-
de detská akadémia a
po nej detská svätá
omša.

4. Na sviatok Svätej Ro-
diny pri popoludňajšej
pobožnosti bude stret-
nutie matiek a otcov
spojené s požehnaním
manželov a zasväte-
ním rodín.

Poz¡ehnané a milostiplné sviatky Boz¡ieho narodenia vám z¡elajú
Vaši duchovní otcovia a RR èasopisu


