
Nedeľa, 12. decembra 1999
3. adventná nedeľa

Číslo 22 II. ročník

Resp.: Duša mi plesá v mojom Bohu.

AHOJ, chlapci a dievčatá!

PREKONAJ SÁM SEBA,
POTOM SI PREKONAL SVET

sv. Augustín

Boli raz dvaja priatelia. Poznali sa dlhé
roky. Vedeli o sebe všetko. Pomáhali si

navzájom. Chodili spolu na výlety. Smiali sa
spolu. Stáli pri sebe v najťažších chvíľach.

Mysleli si, že ostanú priateľmi do konca života.
Až raz vstúpil medzi nich tretí, pokušiteľ. Ublížil

im a rozdelil ich. Priateľstvo bolo zrazu preč.
Všetky krásne chvíle sa rozplynuli a ostalo len

smutné prázdno. Pokušiteľ vyhral.

svet ti ponúka niečo zaujímavejšie,
niečo modernejšie. Ale nezabúdaj, že
na to doplatíš. Skončíš ako dvaja
priatelia z príbehu. Z tvojho života
ostane len smutné prázdno, v kto-

rom sa stratíš.
Pretože nič a nikto
ti nenahradí Božiu
lásku a pocit bez-
pečia v Božích
rukách. Preto bo-
juj! Neboj sa, ON

ti pomôže, len sa musíš snažiť. Ne-
podľahni pokušeniu, lebo sa zraníš.
Nezabúdaj! Nikdy nezameň starého
dobrého priateľa za nového. Nikdy
nezameň Ježiša za svet okolo seba,
lebo sa popáliš.

A preto, v čase očakávania Božieho
Syna, skús zmeniť to zlé vo svojom
živote. Skús povedať svojmu pria-
teľovi, že ho máš rád. Nestrácaj ani
chvíľu. Uvidíš, že to stojí za to.

Tina R.

NIE JE TO AJ v tvojom živote
takto? Koľkokrát my, mladí,
vymeníme modlitbu za tele-

vízor, za počítač, za časopis? Koľ-
kokrát namiesto do kostola ideme

radšej s partiou vonku, na disko-
téku, či do kina? Postoj na chvíľu
a obzri sa okolo seba. Koľko mladých
ľudí zomiera len kvôli tomu, že chcú
skúsiť niečo nové, niečo super. Ciga-
rety, alkohol, drogy. Ani jeden z nich
si neuvedomuje, o čo prichádza.

V tomto adventnom čase sa za-
mysli nad svojím životom. Nesprávaš
sa častokrát aj ty takto k svojmu
najlepšiemu priateľovi Ježišovi? Oto-
číš sa mu chrbtom, a to len preto, že

UŽ CÍTIŤ VIANOCE. Každý sa
chystá, upratuje, nakupuje…
Obchodné spoločností bo-

jujú o svojich zákazníkov; poštári
pracujú nadčasy, aby doručili všetky
pohľadnice, televízne programy sú
pripravené, dovolenky na-
plánované. Rozbehli sme
sa a zastavia nás až
Vianoce. Ale v túto ne-
deľu akoby sme v tom
zhone na niečo narazili.
Ako keď človek jazdí po
hladkej ceste a z ničoho
nič vletí do jamy. Pre-
budí sa a spozornie. Tak
v túto adventnú nedeľu
rozbehnutí smerom k via-
nočným sviatkom vra-
zíme do muža, ktorého meno je Ján
Krstiteľ.

Postavme si ho medzi seba, aby
sme jasnejšie počuli jeho výzvu:
„Pripravte cestu Pánovi! Polepšite
sa!“ Ján Krstiteľ je vychovávateľ. Ad-
vent je polepšovňa. Do nej prichá-
dzame vnútorne rozladený, nespo-
kojný so sebou samým. Ako z nej

odchádzame? Je tragédiou u nás, že
polepšovne skôr pokazia mladých
ľudí ako im pomôžu. V Advente by to
nemuselo takto byť.

Každá polepšovňa má aj svoje ob-
medzenia. Aj čas pred Vianocami by

sme mohli vidieť len ako
obdobie, kedy sa nepatrí
ísť si zatancovať na
zábavu, kedy nie sú
žiadne sobáše alebo
kedy si treba odstáť
dlhé rady na spoveď. A
môžeme zostať len pri
tom. Takýto pohľad nás
však nenaplní. Skúsme
sa na Advent pozrieť
ako na polepšovňu,
ktorá nám chce pomôcť.

A nebojme sa do nej vstúpiť. Lebo
ani predvianočný zhon, ani bez-
chybne prichystané sviatky nie sú
bránou k skutočným Vianociam. Ján
Krstiteľ je bránou. Ján Krstiteľ ako
vychovávateľ. Ide o to, či do neho
vrazíme, alebo či ho minieme.

Marek Forgáč, kaplán
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SVÄTEC TÝŽDŇASVÄTÉ OMŠE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
13. 12.

Sv. Lucie, panny a mučenice
Trebišov

6.45

r. Veď ma, Pane, po svojich cestách.
16.30

Vojčice 18.00

Ut
14. 12.

Sv. Jána z Kríža, kňaza, uč.
Trebišov

6.45

r. Úbožiak zavolal a Pán ho
vyslyšal.

16.30
Vojčice 18.00

St
15. 12.

r. Roste, nebesia, z výsosti,
z oblakov nech prší spravodlivosť.

Trebišov
6.45

16.30 biblické stretnutie

Vojčice 18.00

Št
16. 12.

r. Budem ťa, Pane, oslavovať,
že si ma vyslobodil.

Trebišov
6.45

18.00
Vojčice 18.00 ,stretko‘ mladých

Pi
17. 12.

r. Nech príde tvoje kráľovstvo,
kráľovstvo spravodlivosti a pokoja.

Trebišov
6.45

18.00 mládežnícka +
,stretko‘ mladých

Vojčice 18.00

So
18. 12.

r. V jeho dňoch bude prekvitať
spravodlivosť a plnosť pokoja.

Trebišov
6.45

11.30
18.00

Vojčice 6.45

Ne
19. 12. 4. adventná nedeľa

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
15.00 pobožnosť

18.00

Vojčice
9.00

14.00 sv. ruženec

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. R. Kolodiová B. Šimková N. Tomková G. Karičková M. Borová

2. M. Ščerbej H. Magurová J. Karniš B. Dinisová P. Berta

p. J. Galgan deti A. Potocká M.Švagrovská R. Jurko

ČÍTANIA NA BUDÚCU NEDEĽU 19. 12. 1999

MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ

VYDAŤ SVEDECTVO pre Krista
životom a slovom, to je zmys-
lom každého kresťanského

života nielen života Jána Krstiteľa.
Je môj život takým svedectvom? Čo
som urobil doteraz, aby ľudia vo mne
poznali Božie posolstvo?

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
Sobášna náuka sobota o 9.00

SV. LUCIA, PANNA
A MUČENICA (? – 304)
PATRÍ MEDZI starokresťan-
ské svätice, ktorých úcta sa

už v skorom stredoveku rozšírila v ce-
lej Cirkvi. Najstaršie zachované živo-
topisy sv. Lucie pochádzajú zo 6. sto-
ročia a o Lucii nám svedčia aj arche-
ologické nálezy v katakombách v Sy-
rakúzach.

Luciini rodičia boli bohatí kresťa-
nia. Bývali v Syrakúzach. Otec jej um-
rel veľmi skoro a zbožná matka sa
snažila vychovávať dcérku podľa prí-
kladu sv. mučeníkov. Často ju vodie-
vala na ich hroby, zvlášť na hrob sicíl-
skej mučenice sv. Agáty, ktorá sa
stala Lucii vzorom. Pôvodne sa chcela
vydať a už mala vážnu známosť s mlá-
dencom z toho istého mesta. Keď jej
ťažko ochorela matka, Lucia si vyko-
nala púť k hrobu sv. Agáty do Ca-
tanie, aby tam prosila o matkino
uzdravenie. Po návrate domov Lucia
oznámila snúbencovi, že sa nemieni
vydávať a začala rozdávať svoj maje-
tok chudobným. Sklamaný mladík ju
obžaloval, že je kresťanka. Bola u-
väznená a predvedená pred súd. Ale
ani sľubmi ani hrozbami ju nemohli
prinútiť, aby sa zriekla kresťanskej
viery. Sudca kázal katom odviesť ju
do domu hanby. Svätou pannou však
nemohli pohnúť z miesta. Dal príkaz
zapáliť okolo nej oheň, obliať ju smo-
lou. Oheň síce vzplanul, ale jej tela
sa nedotkol. Po rozličnom mučení ju
zabili prebodnutím hrdla. Stalo sa to
pri prenasledovaní za cisára Diokle-
ciána 13. XII. 304.

S menom a sviatkom sv. Lucie sú
spojené mnohé ľudové zvyky v kres-
ťanských krajinách. Okrem iného sa
v nich sv. Lucia predstavuje ako roz-
deľovateľka darov a nositeľka svetla.
Latinské slovo „lux“ znamená totiž
svetlo a má súvislosť s významom jej
mena.         – rm –

1. Sviatosť pokánia budeme vysluho-
vať Po až Pi každé ráno pred sv.
omšou a popoludní vždy od 15.00
hod. V So od 9.00 hod. do polud-
nia (o 11.30 bude sv. omša) a po-
poludní od 14.30 do 16.00 hod.

2. Sviatosť pokánia pre chorých bu-
deme vysluhovať v stredu (sever
od kostola) a v piatok (juh od
kostola).

3. Vianočné pohľadnice si môžete
zakúpiť v sakristii.

4. Pripomíname, že kresťanské rádio
Lumen môžete sledovať na frek-
vencii FM 103,3.

OZNAMY

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
V piatok, 19. no-
vembra, v našom
farskom kostole
zložilo 50 mladých
chlapcov svoj mini-
štrantský sľub. Zlo-
ženiu sľubov pred-

chádzalo úspešné absolvovanie mini-
štrantských skúšok. Všetkým chlap-
com blahoželáme a prajeme veľa
vytrvalosti.


