
Nedeľa, 28. novembra 1999
1. adventná nedeľa

Číslo 20 II. ročník

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

DLHÉ ČAKANIE zner-
vózňuje. Čakanie zvykne
byť nepríjemnou zále-
žitosťou. Vždy je neprí-
jemné čakať na to, kedy

príde zmeškaný vlak, alebo sedieť
v čakárni u lekára, kde je hromada
ľudí. Najradšej by sme boli, keby
sme všetko mali hneď bez problémov
a zbytočného
zdržiavania sa,
aby sme ne-
boli nervózni
a otrávení. Aj
teraz, keď via-
nočné sviatky
pomaly klopú
na dvere, ľudia v zhone reagujú
často podráždene a mnohým je ťažko
stáť v rade v obchodoch a čakať, kým
ich obslúžia.

Existuje však aj iné čakanie –
pokojné a radostné. Je to čakanie na
významnú udalosť, čakanie s kyticou
kvetov na milovaného človeka alebo
čakanie na dieťa. Niekedy je čakanie

ešte krajšie ako samotné udalosť.
Záleží vždy na tom, či čakáme na
niečo, čo sa iba nutne musí stať
a my si to prajeme len z povinnosti,
alebo čakáme na to, čo nás teší
a čoho sa už nevieme dočkať.

Advent je tiež čakaním. Je čaka-
ním na Vianoce. Ak sú pre nás Via-
noce len nutnou udalosťou v kolo-

behu roka, tak
toto čakanie
bude časom
nervozity a ne-
príjemných po-
vinností s tým
spojených. Ale
ak sú Vianoce

skutočným príchodom Pána do na-
šich sŕdc, potom čas očakávania
môže byť ešte príjemnejším ako sa-
motné Vianoce. Advent je čas, keď
sa viac upokojím alebo viac znervóz-
niem. Je na nás, čo si vyberieme.
Avšak Pán naozaj príde. Koľkí sa ho
dočkajú?

Marek Forgáč, kaplán

Veď ono tým novým dátumom ne-
zmení nikoho. Nič mimoriadne to
s nami neurobí. Nikto na nijakom
rohu ulice nebude rozdávať čarovné
prútiky, ktoré nás razom zmenia na
nových, dobrosrdečných, statočných,
prajných, láskavých, ohľaduplných
ľudí na tomto malom kúsku sveta.
Chamtivci budú naďalej zhŕňať tak,
ako v tomto miléniu, tí, ktorí nectili
zákony doteraz, sotva pochopia amo-
rálnosť svojho života.

Ktože z nás bude mať odvahu po-
vedať tomu druhému: „Okrádaš ma,
ublížil si mi, pracujem za teba, zo-
bral si nezaslúženú odmenu, nezap-
latil si dane, ohovoril si ma pred
susedmi, nevyrovnal si svoje dlhy…“

Veľmi kruté a možno aj neetické
vykričať celú pravdu, vydať ju zo
seba, aby nás viac neškrtila, aby sme
nemuseli chodiť prikrčení pred príliš
vystretými, tichí pred ukričanými,
bezmocní sami pred sebou, aby sme
na statočný život aj na radosť z neho
nepotrebovali nijaké falošné rekla-
my, ktorých obsah veľakrát uráža
našu ľudskú dôstojnosť, ponižuje
vieru v Boha aj nás samých.

Čo očakávať od nového tisícročia?
Ako veľmi si želáme zdravie pre seba
aj svojich blízkych, pokoj v rodinách,
milých a láskavých rodičov, dobrých
otcov, ktorí si autoritu u svojich detí
nebudú vynucovať každodenným al-
koholickým opojením, prajme si sta-
rostlivé a neuponáhľané mamy, pos-
lušné deti, trochu šťastia aj peňazí.

Kiež by sme ich naozaj mali,
necítili by sme sa niekedy takí biedni
a bezmocní.

Je to hádam len časť našich pria-
ní, pomôž nám, Pane, ich uskutočniť
a dosiahnuť.         – km –

BLÍŽI SA ZÁVER roka, koniec
jedného tisícročia. Veľká rek-
lama v jednom meste znázor-

ňuje jeho bombastické privítanie
perlivým šampanským, vytekajúcim
z krištáľových pohárov, ktoré pri
štrnganí vydávajú doteraz neobjavený
jedinečný zvuk.

– Len takto môžete vstúpiť do
nového milénia! – upozorňuje text
pod týmto megalomanským výjavom.
Vari najväčším paradoxom bolo to, že
o pár metrov ďalej bola poriadna
hŕba rozbitých fliaš. Možno šlo o
reakciu na reklamu, alebo o náš prí-
značný zmysel pre poriadok.

CHRÁŇME SA
FALOŠNÝCH
PROROKOV
O pár krokov ďalej nás neznámy

dobrodinec na rovnako veľkom bil-
borde upozorňuje, že máme poslednú
možnosť investovať svoj kapitál. Ak
ju nevyužijeme, nemôžeme prekročiť
prah nového milénia.

V tmavej úzkej uličke je ďalšia
svetelná reklama. Žiaľ, funguje iba
čiastočne. Aj hudba, ktorá ju mala
trochu „prizdobiť“, znela falošne
a prerušovane. Vlastne málokto si to
uvedomoval, lebo neďaleko blikajúci
neón tomu tiež napomáhal. Reklama
bola umiestnená v malom výklade
jedného obchodu, ktorý zvonku ne-
vyzeral na to, že sa tam predáva
luxusný tovar. Majiteľ si ho zriadil
možno aj zo svojich posledných
úspor. Nevybral si ani „vychytené“
miesto a možno ani nemal pros-
triedky pre lepšiu reklamu na
uvítanie nového tisícročia.
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SVÄTEC TÝŽDŇA
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SVÄTÉ OMŠE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
29. 11.

r. S radosťou pôjdeme do domu
Pánovho.

Trebišov
6.45

16.30
Vojčice 18.00

Ut
30. 11.

Sv. Ondreja, apoštola
Trebišov

6.45

r. Po celej zemi rozlieha sa
ich hlas.

16.30
Vojčice 18.00

St
1. 12.

r. Budem bývať v dome Pánovom
mnoho dní.

Trebišov
6.45

16.30 biblické stretnutie

Vojčice 18.00

Št
2. 12.

r. Požehnaný, ktorý prichádza
v mene Pánovom.

Trebišov
6.45

18.00
Vojčice 18.00 ,stretko‘ mladých

Pi
3. 12.

Sv. Františka Xaverského, kň.

Trebišov

6.45

r. Velebíme slávu tvojho mena, Pane
Bože náš.

18.00 mládežnícka +
adorácia

20.00 záver adorácie

Vojčice 18.00

So
4. 12.

Sv. Jána Damascénskeho, kň.
Trebišov

6.45

r. Blahoslavení všetci, čo očakávajú
Pána.

18.00
Vojčice 6.45

Ne
5. 12. 2. adventná nedeľa

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
15.00 pobožnosť

18.00

Vojčice
9.00

14.00 záver adorácie

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. J. Galgan M.Ruttkayová D. Kassay B. Dinisová J.Juhaščíková

2. R. Kolodiová J. Hudáček P. Béreš A. Potocká M. Andraš

p. M. Ščerbej deti D. Gajdošová G. Karičková A. Andrej

ČÍTANIA NA BUDÚCU NEDEĽU 5. 12. 1999

MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ

Sväté omše – kaplnky

    
Nemocnica  Po, St, Pi, So o 16.00

Ústav Ut, Št o 15.30 a Ne o 10.30
Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
Krstná náuka piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

ZAČIATOK NOVÉHO liturgického
roka je pre nás príležitosťou
nanovo prenikať do tajomstva

spásy. Nikdy nemôžeme povedať, že
nám je už všetko jasné. Hoci by sa
zdalo, že rok čo rok počúvame to isté
a že nám už netreba viac poznať,
predsa Božia múdrosť je pre nás ne-
konečná a nevyčerpateľná. Preto s vďač-
nosťou načúvajme Božiemu slovu.

SV. FRANTIŠEK XAVERSKÝ, KŇAZ
A MISIONÁR (1506 – 1552)

PLNÝM MENOM sa volal
Francisco de Yasu y Javier.
Narodil sa 7. IV. 1506 na
hrade Javier v severovýchod-
nom Španielsku. František

mal živú až ohnivú povahu a pritom
nadpriemerné rozumové schopnosti.
Na parížskej univerzite získal roku
1530 akademický titul Magister ar-
tium a stal sa docentom i riaditeľom
jedného univerzitného kolégia.

V r. 1529 sa zoznámil s Ignácom
Loyolským, ktorého si neskôr zvolil
za svojho duchovného a životného
vodcu. Dňa 15. VIII. 1534, v kaplnke
na Montmartri v Paríži, slávny pro-
fesor so svojím poslucháčom–vodcom
a inými druhmi skladá sľub chudoby,
čistoty a poslušnosti. To je prvá bunka
budúcej Spoločnosti Ježišovej. Spása
duší sa stala programom ďalšieho
Františkovho života.

Roky 1535–36 venoval František
štúdiu teológie a v r. 1537 bol vysvä-
tený za kňaza. Pápež Pavol III. ho
menoval za misionára a pápežského
legáta pre Ďaleký Východ. R. 1541
cestuje ako jezuitský misionár do In-
die, do mesta Goa. Neskôr rozširuje
svoju činnosť i na Malajskom po-
lostrove, na ostrovoch Moluky a v Ja-
ponsku. Aj do Číny chcel priniesť
evanjelium, no 3. XII. 1552 zomiera
vo vysokej horúčke na ostrove San-
cian, pri Kantone.

Udelil viac ako 40.000 krstov.
Pápež Pavol V. ho vyhlásil za blaho-
slaveného a pápež Gregor XV. roku
1622 za svätého.

Roku 1748 bol vyhlásený pápežom
Benediktom XIV. za ochrancu Indie
a Ďalekého Východu a napokon pá-
pež Pius XI. v roku 1927 ho vyhlásil
spolu so sv. Teréziou z Lisieux za
patróna katolíckych misií.

– rm –

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
V sobotu, 20. XI., si sviatosť
manželstva vyslúžili Marcel
Patvarický a Erika Bryn-
dzáková. Na spoločnej ceste životom
im prajeme veľa Božieho požehnania.

1. V St, Pi a So sú kántrové dni. Ich
úmysly: príchod Božieho kráľovstva
do rodín; mier a spravodlivosť.

2. Sviatosť pokánia budeme vysluho-
vať každý deň ráno pred sv. omšou
a popoludní Ut, St od 14.30 a Št,
Pi od 15.00 hod. Vo Vojčiciach St
od 16.30 hod.

3. V pondelok, 29. XI., po večernej
sv.  omši bude stretnutie redakč-
nej rady a tých, čo čítajú čítania
pri sv. omši, alebo by chceli čítať.

4. V tomto týždni adorácia bude v pia-
tok (namiesto štvrtku) po večernej
sv. omši do 20.00 hod.

5. Počas adventu každú nedeľu o 15.00
bude prípravná pobožnosť na Jubi-
lejný rok.

6. V nedeľu, 5.XII., vo Vojčiciach pri
sv. omši o 9.00 budeme udeľovať
sviatosť pomazania chorých.

OZNAMY


