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Nedeľa 21. decembra 2003
4. adventná nedeľa

TRETNUTIE MÁRIE s jej prí-
buznou Alžbetou bolo súčasne
prvým stretnutím Predchodcu

s Mesiášom. Alžbeta chápe znamenie
a radostne, úctivo pozdravuje Máriu,
svoju mladšiu príbuznú. Blahoslaví
Máriu, že uverila. Mária však zvele-
buje veľkosť Boha, Pána. Kresťanstvo
až do dnešného dňa opakuje Alžbetin
pozdrav Márii, ktorá bola požehnaná

viac ako všetky ženy, a spieva Máriin
chválospev – Magnifikat.

Len keď sa človek s vierou púšťa
do stretnutia s Bohom, uprostred
ľudskej biedy a stroskotania,
v kríži, zakúša spásu.

Betlehem je malé mestečko
v Judei, ale bolo vyzdvihnuté
až po nebesá, lebo v ňom sa
narodil Spasiteľ sveta. Keď
človek prijme Boha, stane
sa veľkým. Musí však dovo-
liť Bohu, aby sa v ňom na-
rodil, musí Bohu dovoliť, aby
v ňom žil. V čom spočíva toto

prijatie Boha? Príklad nám dáva Pan-
na Mária: „Hľa, služobnica Pána, nech
sa mi stane podľa tvojho slova.“ A
Alžbeta hovorí: „A blahoslavená je tá,
ktorá uverila…“

Panna Mária je malým, tichým
ľudským Betlehemom, ale plným mi-
losti, plným lásky a odovzdanosti Bo-
hu – práve tým večným „fiat“ na jej
perách i v jej srdci. Aká veľká je v Bo-

žích očiach! Boh
si ju vyvolil za
matku svojho Sy-
na, stáva sa bla-
hoslavenou medzi
ženami, lebo pri-

náša blahoslavený plod svojho života.
A ona, takto povýšená, ide, aby po-
sluhovala Alžbete.

Som malým, úbohým stvore-
ním, a predsa ma Boh povoláva
k veľkosti, lebo sa môžem stať
pre neho Betlehemom. Nestanem
sa ním len pre svoje dary a obe-
ty, nevyhnutné je, aby som sa

mu podriadil vo všetkom. Ak
chcem byť s Bohom, musím
ako Kristus hovoriť: „Hľa,
prichádzam, aby som plnil
tvoju vôľu.“  – jg –

SVÄTÁ CHVÍ¼A SA BLÍZ¡I
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(Lk 1, 42)
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UDE NA CHVÍĽU bezmocný,
odkázaný na ľudskú starostli-
vosť. Chce okúsiť, ako je dobre

byť milovaný v láskavom náručí svo-
jej matky, ktorá striehne na každé
jeho zaplakanie, úsmev, prvé kroky
do neznámeho sveta medzi vľúdnych
ľudí, ale aj takých, čo sa od neho
budú odvracať.

Nie, že by o tom všetkom nevedel
– veď je Boh! Ale chce to prežiť ako
človek, príde na svet, aby nás mno-
hému naučil. Najmä to, ako sa má-
me správať k Bohu, ako s ním hovo-
riť, ako ho vpustiť do našich domo-
vov, ako sa máme správať aj sami
k sebe navzájom.

Udalosť, ktorú očakávame, by sme
mali prežívať s radosťou, pokojom,
tichosťou, s vnútornou rovnováhou,
aby sme vo svojom srdci mali pre ne-
ho miesto. Aby sme opäť v tom opa-
kovanom veľkom zhone nezabudli na
to podstatné, pripraviť sa najmä du-
chovne. Lebo nič, čo sa týka nášho
srdca, si na neskôr nemožno odložiť.
Urobíme to zajtra, pozajtra, možno o
týždeň. Prečo nie práve teraz? Veď
Ježiš ani dnes od nás nevyžaduje
niečo, čo sa nedá hneď vykonať.

Každodenný náš život sa môže
stať našou modlitbou, naším mlčan-
livým, no úprimným rozhovorom
s Bohom.

Darovaný úsmev, statočne vykona-
ná práca, pozorné a ohľaduplné sprá-
vanie vodičov áut, rozhovor rodičov
s deťmi, záujem a starostlivosť dos-
pelých detí o starých rodičov, slza vy-
liata za trpiaceho, písanie článku do
časopisu alebo odpovede na list,

ktorý sme dávno
dostali. Veľa je
toho, čo patrí do
našej každoden-
nej modlitby,
keď sa chceme
s dôverou po-
rozprávať s na-
ším Stvorite-
ľom. Ak si „ladí-

me“ svoje srdcia
návštevou via-

nočných koncer-
tov, ak naše domovy rozozvučujeme
koledami, prevoniavame ich sladkas-
tou vôňou vianočného pečiva, na-
škrobenými záclonami, ak to všetko
robíme z lásky, skutočne všetko sa
môže stať našou modlitbou.

Chystáme darčeky a drobnosti pre
svojich blízkych, chceme im urobiť
radosť, aj to je príprava na privítanie
Božieho Syna, ktorý chce byť s nami
za naším slávnostne prestretým via-
nočným stolom.

Vianočná radosť je radosť dieťaťa.
Ako vojsť dospelým do tohto sveta?
Na to sa treba dostať detského vide-
nia vecí. Nie v naivnom správaní, ale
v citlivosti voči malému, bezbranné-
mu a čistému Ježišovi.

Snažme sa ho s úprimným srdcom
prijať v našich domovoch v takej
atmosfére, v akej prichádza:

v poníženosti,
v chudobe,
obetavosti, poslušnosti...

– km –

Všetko sa schyľuje k veľkej
udalosti. Boh je na ceste k nám!

Chce zistiť, ako sa žije
s ľudským srdcom. Chce nám
ukázať, že sa to dá. Berie na

seba ľudské telo a ľudský život.



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

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U SV. RODINY

OZNAMY

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 24.00 9.00 9.00 8.00 9.00

Z.Hradište 24.00 10.30 10.30 10.30

28.12.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová R. Černáková N. Tomková M. Švagrovská

2. čítanie Ľ. Bajus D. Gajdošová J. Karniš B. Dinisová

prosby H. Magurová deti A. Potocká
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1. Tí, ktorí máte záujem o požehna-
nie domov, nahláste to v sakristii.

2. V Po 22.12. navštívime chorých,
ktorých ste nahlásili.

3. V Ut 23.12. sv. omša nebude.
4. Bohuznáma venovala na opravu

organu 5000 Sk a bohuznámy
1000 Sk.

5. Detský zbor pozýva na Jasličkovú
pobožnosť dňa 25.12. o 14.00 hod.

6. „Po-Štefanský ples“ sa uskutoční
dňa 27.12.2003 od 18.00 hod. v re-
štaurácii Mladosť. Občerstvenie,
otvorený bufet, zábavný program,
tancovanie. Vek od 17-999 rokov.
Vstupenky za 150 Sk (prví záujemci
zľava až 30%) u p. kostolníčky.
Max. počet učastníkov 90 ľudí,
predaj vstupeniek do 15.12.2003.

Vo Vojčiciach bude v nedeľu 28. 12. o 14.00 pobožnosť za rodiny.
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6.45
1 Sam 1,24-28; (Ž) 1 Sam 2,1-8; Lk 1,46-56 11.30 †  Mária, Jaroslav

Srdce mi plesá v mojom Bohu. 18.00 † Ján, Barbora

Sv. Jána Kentského, kň . 6.45 † Alexander, Emília

Mal 3,1-4.23-24; Ž 25; Lk 1,57-66 11.30 † Karol, Joze f

Zodvihnite hlavu, blíži sa vaše vykúpenie.

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Ž 89; Lk 1,67-79 6.45

21.30 ¤ Bernadeta

NARODENIE PÁNA 0.00 prikázaný sviatok

Iz 62,11-12; Ž 97; Tít 3,4-7; Lk 2,15-20          Dnes 7.30 † Imrich

zažiari nad nami svetlo , lebo  sa nám narodil Pán. 9.00 † Joze f, Anna

Iz 52,7-10; Ž 98; Hebr 1,1-6; Jn 1,1-18       10.30
Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. 18.00 ¤ Martina, Martin

Sv. Štefana, mč. 7.30 † Michal

9.00 † Ján, Anna

Sk 6,8-10;7,54-60; Ž 31; Mt 10,17-22 10.30
Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. 18.00 † Šte fan, Ján, Mária

Sv. Jána, ap . ev. 6.40 † He lena

1 Jn 1,1-4; Ž 97; Jn 20,2-8

Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi. 18.00 † Cyril, Cecília

7.30 † O ndre j

9.00 † Alexander a Mária

10.30
15.00 pobožnosť za rodiny

Mich 5,1-4a; Ž 80; Hebr 10,5-10;Lk 1,39-45 18.00 † Július, Alexander

Po     
22. 12.

Ut     
23. 12.

St     
24. 12.

Št     
25. 12.

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem 

naveky.

So     
27. 12.

Svätej rodiny                 
Ježiša, M árie a JozefaNe     

28. 12.

Pi     
26. 12.
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25.12.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová R. Černáková N. Tomková M. Švagrovská

žalm J. Babejová

2. čítanie Ľ. Bajus D. Gajdošová J. Karniš B. Dinisová

prosby H. Magurová B. Šimková A. Potocká
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24.12.2003 22.00 0.00
1. čítanie M. Žiaranová M. Švagrovská

žalm P. Lörinc I. Vachaľová

2. čítanie J. Kucharčík P. Urban

prosby B. Dinisová A. Zapotoková
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26.12.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Ščerbej P. Urban J. Hudáček M. Žiaranová

žalm J. Obrin

prosby M. Čierna M. Ruttkayová M. Sakáčová J. Kucharčík
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ÈÍTANIA NA VIANOCE

VIANOÈNÝ VINŠ

Vinšujem vám šicko dobre, co od Pána
Boha poz¡adace: šèesce, zdrave, hojné
Boz¡ské poz¡ehnane a na druhím švece
kra¾ovstvo nebeske.

dekan a kaplani



Sám Boh prichádza, aby obnovil
pokoj na svete, aby obnovil to, čo
človek pokazil, keď uveril prvej ne-
pravde v dejinách ľudstva: „Budete
ako Boh.“

Uveril, dal sa zviesť na cestu
hriechu, nepokoja. Prichádza, aby
obnovil prvotný stav rajského člove-
ka a dokonalou harmóniou vzťahov
Boha s človekom, človeka s Bohom,
človeka s človekom a človeka s oko-
lím, s prírodou. To je význam a cieľ
Vianoc. To chce Boh. Či to
tak bude, to záleží na
každom jednom z nás.
Dieťa Ježiš prichádza na
svet a akoby položilo
kameň do tohto obnovova-
cieho procesu a Kristus
na kríži, to isté dieťa
dokončuje tento základ.
Na ňom môže človek ob-
novovať svoj vzťah vo
všetkých štyroch sme-
roch. Úžasná príležitosť
sa ponúka každému jed-
nému z nás. Je o to úžas-
nejšia, že ju priniesol

sám Boh svojim príchodom na svet
v mestečku Betleheme. Nenechajte
si ju ujsť, nepremárnime ju, veď má
názov – Spasiteľ sveta – Knieža
pokoja.

James Irwin, americký kozmo-
naut, ktorý ako prvý položil nohu na
povrch Mesiaca, po svojom návrate
povedal: „Keď som pozeral dole, na
stopy nôh otlačených na Mesiaci,
objal ma zvláštny pocit. Tieto stopy
tam ostanú dlhé roky. Strávené
chvíle na Mesiaci boli pre mňa
krásne, nie preto, že som tam len
bol, ale preto lebo tam bol Boh. Cítil
som jeho prítomnosť, bol blízko
mňa. Keď som prežíval strach,
modlil som sa k nemu, On mi
pomohol. Nie to je dôležité, že člo-
vek vstúpil na Mesiac, ale to, že Boh
v osobe Ježiša prišiel na svet.“ Áno,
každé Vianoce si pripomíname túto
udalosť, najdôležitejšiu v celých
dejinách ľudstva.

Blížia sa Vianoce, sviatky pokoja.
Keď budeme stať pri jasliach, skús-
me v duchu popriať pokoj na celom
svete. Ten pokoj, ktorý vanie z Bet-
lehema. Prečo? Lebo tam prišiel na
svet Knieža pokoja – Ježiš Kristus!

V I A N O C E
Jozef Dronzek, dekan

LÍŽIA SA AZDA NAJKRAJŠIE
sviatky, sviatky Vianoc. Ho-
vorí sa, že sú to dni pokoja
lebo počas nich aj tí naj-

väčší nepriatelia odkladali svoje ni-
čivé nástroje. Dúfajme, že i v týchto,
ktoré prídu, aspoň na chvíľu (kiež by
navždy), utíchnu zbrane v Palestíne,
Iraku… Na svet prichádza dieťa, die-
ťa s prídavným menom Knieža poko-
ja, Boží Syn, Ježiš Kristus.

SVETLO KRÍŽA č. 52/2003 príloha str. 1 SVETLO KRÍŽA č. 52/2003 príloha str. 2

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA

26. DECEMBER – SV. ŠTEFAN,
PRVÝ MUČENÍK (?-32?)

Druhý vianočný sviatok je
zasvätený sv. Štefanovi,
prvému diakonovi prvej je-

ruzalemskej cirkevnej obce a prvému
mučeníkovi, ktorý vylial svoju krv pre
Pána Ježiša Krista.

Postava Štefana sa po prvý raz ob-
javuje v Skutkoch (Sk 6, 6) pri rieše-
ní nespokojnosti v malej jeruzalem-
skej kresťanskej obci.

Štefan bol už známy v prvej cirkev-
nej obci pre niektoré zvláštne dary:
dobrú povesť, vieru a múdrosť. O je-
ho pôvode a predchádzajúce činnosti
sú rozličné dohady. Bol vari jedným
zo 72 Ježišových učeníkov; bol údaj-
ne Grékom a stal sa kresťanom (me-
no Štefan – Korunovaný, Ovenčený –
je gréckeho pôvodu). Jeho osoba bola
milá gréckej skupine veriacich.

Štefan, hoci nebol apoštolom, os-
vojil si Kristovu náuku v takej miere,
že mohol umlčať celý zástup nepria-
teľov evanjelia. Sv. Lukáš píše že:
„Štefan, plný milosti a sily, robil veľké
divy a znamenia medzi ľudom“ (Lk 6, 8).
Zo Skutkov apoštolov (Sk 7,1-37) sa
dozvedáme, že Štefana predviedli pred
veľradu, kde proti nemu vystúpili fa-
lošní svedkovia. Štefan však hovoril
neohrozene a zhromaždeným členom
veľrady dokazoval zo Svätého písma
Starého zákona príchod Spasiteľa
sveta, potom vystúpil proti Židom,
zhromaždeným  vo veľrade. Po prav-
divých slovách, ktoré Štefan smelo
hodil zákonníkom a farizejom do očí,
premenila sa ich rozhorčenosť na
zlosť. Po slovách Štefana: „Vidím ot-
vorené nebo a Syna človeka stáť po pra-
vici Boha“, strašne vykríkli, zapcháva-
li si uši a všetci sa naňho vrhli. Bez

ďalšieho vypočutia, bez zákonitého
odsúdenia, „vyhnali ho za mesto a uka-
meňovali ho“ ako bohorúhača. Štefan
však zostal stály a pevný vo svojej
viere. Štefana kameňovali a on sa
modlil: „Pane, nezapočítaj im tento
hriech.“ A len čo to povedal, zomrel.
(7, 85, 60)

Jeho hrob vraj 3. augusta 415 na-
šiel kňaz Lucián v Kaphar Gamala,
dnes Bet-et-Dschemal pri Artufe, 30
km na západ od Jeruzalema. Jeho re-
likvie sú v Ríme v kostole sv. Vavrin-
ca San Lorenzo Fuori le Mura, ľavá
ruka od roku 1141 je v Zurefaltene
(na západ od Ulmu, Nemecko.)

– rm –

Keď sa biely sniežik objaví,
tešíme sa za našimi oknami,
každý z nás sa na Vianoce pripraví,
naplníme domy vianočnými stromami.

Tešíme sa na Vianoce,
sú to sviatky pokoja,
preto všetci zložme ruky
a chváľme Pána Boha.

Rodinná pohoda pri vianočnom stole,
kapustnica v tanieri,
vianočný strom a darčekov more
deťom očká rozžiari.

O polnoci zvony zvonia,
do kostola volajú,
všetci ľudia sa mu klonia,
česť a chválu vzdávajú.

Buďme všetci spokojní
so všetkým čo máme,
Bohu za to ďakujme,
Prosme požehnanie.

– jd –

KEÏ SA BIELY SNIEZ¡ IK OBJAVÍ


