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Resp.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

tvár. Všetko sa začína v adventnom
čase, v dňoch pokoja a ticha, v dňoch
očakávania.

Advent… čarovné slovo, lebo raz je
ako vietor, čo svojím závanom rozvlní
stojace vlny ľudského ticha, inokedy
je zas vetrom, čo rozháňa tmavé
chmáry úzkosti na oblohe dejín
ľudského pokolenia. Akúsi vnútornú
tieseň či smútok vyjadruje ešte aj
liturgická fialová farba pokánia, ktorá
sa mení na ružovú farbu nádeje, aby
nakoniec zajasala v žiarivej podobe
radosti vianočných chvíľ.

Advent… obdobie pokánia, zamys-
lenia sa nad samým sebou, čas ti-
chého smútku, čo vyplýva z našej
hriešnosti. Ale aj čas radostného
pokánia, lebo je naplnením Božích
prísľubov. Predvianočný čas zaväzu-
je, ponúka príležitosť na regeneráciu
života svojho vlastného, rodinného
života v kresťanskom spoločenstve.

V čase môjho detstva bolo v tých
dňoch badať u ľudí väčšiu pohos-
tinnosť, snahu stať sa srdečnejšími
bratmi a sestrami. Niet príčin nero-
biť tak aj dnes.

Nech je viditeľná radosť z očaká-
vania na každej tvári. Nech na Štedrý
večer predvečerný zvon rezonuje vo
všetkých srdciach nášho mesta. Aby
sa kvôli svetlu vianočnej sviece na
štedrovečernom stole vrátili domov
všetci márnotratní synovia a dcéry.

Aby sa pri stoloch v našich prí-
bytkoch žičilo zdravie a dostatok
všetkého, privolávalo Božie požehna-
nie a odzneli úprimné slová chvály
a vďaky za všetky dobrodenia a pros-
by, aby Pán Boh na nás pamätal po
celý rok a na každom kroku.

Aby sme v tomto súzvuku duší
prežili svätú noc. Aby Vianoce neod-
išli z našich sŕdc. – hv –

KAŽDÝ Z NÁS NOSÍ v srdci
album blízkych fotografií,
sprítomňujúcich spomienky

na šťastné životné chvíle. Občas si
v ňom zalistuje, aby odkryl to, čo je
ukryté niekde hlboko, načrel do tejto
nepreniknutej pokladnice a dal svoj-
mu životu novú hodnotu a energiu.

Predstavujem si, že takto to robila
aj Mária, keď starostlivo uchovávala
spomienky na Ježišovo detstvo ako
poklady, ku ktorým sa neskôr s lás-
kou vrátila.

Preneste sa aj vy do takej chvíle,
v ktorej ste cítili prejav kresťanskej
lásky… Zotrvajte v tej chvíli tak dlho,
až kým nezakúsite niečo z tej ra-
dosti, ktorú ste pri tom prežívali.

Niet pochýb, že k takýmto okami-
hom patrí osobitná príťažlivosť via-
nočných chvíľ. Keď sa dni a noci po-
dobajú ako vajce vajcu, vianočný čas
sa z celoročného stereotypu odjak-
živa vyčleňuje. Každý deň, každý pol-
deň, ba i každá hodina má osobitnú

RADOSTNÉ
TAJOMSTVÁ
ŽIVOTA

Pane,
urob ma

nástrojom
tvojho pokoja,

aby som
zapaľoval svetlo,
kde vládne tma.

Ako toto spolu zladiť pre svoj kon-
krétny život – dedičstvo a život v prav-
de? Nie je to tak dávno, čo sme na
rôznych náboženských stretnutiach
videli transparent: Dedičstvo otcov za-
chovaj nám, Pane! – teda v našom kon-
texte: Život v pravde zachovaj nám,
Pane! Vzťah k životu a k pravde má
asi ten istý princíp. Nemôžem sa ani
pravdy, ani života zmocniť ako ich

pán. Vo vzťahu
k týmto dvom
hodnotám môžem
pristupovať iba
ako ich služob-
ník. V pozícii pána
si totiž robím so
životom a prav-
dou, čo sám
chcem – teda kla-
mem – seba, oko-

lie. V pozícii sluhu týchto dvoch
prahodnôt čistá pravda posväcuje
môj intelekt, moje myslenie – som
človek pravdivý, úprimný, pokorný.
Pracujme teda „s bázňou a chvením
na svojej spáse“ (Flp 2, 12) – na
našom budúcom živote v Bohu.

Peter Novysedlák, kaplán

UDALOSŤ ZVESTOVANIA, ktorú
tak často počúvame v našich
katolíckych kostoloch, nám

môže priblížiť myšlienku na našu
spásu – na náš budúci život v Bohu.
K Márii prichádza anjel a zvestuje jej
Krista, ktorému má ona dať meno
Ježiš. Toto meno v hebrejčine zna-
mená „Boh spasí“. Vo štvrtom článku
Nicejsko-carihradského vyznania viery
(pochádza z roku
325) vyznávame:
On pre nás ľudí
a pre našu spásu
zostúpil z nebies. A
mocou Ducha Svä-
tého vzal si telo
z Márie Panny
a stal sa človekom.
My už dnes teda
s istotou vieme,
že „v nikom inom niet spásy, lebo
niet pod nebom iného mena, daného
ľuďom, v ktorom by sme mali byť spa-
sení“ (Sk 4, 12). List Hebrejom (1, 14)
chápe spásu ako dedičstvo a zasa list
Timotejovi (2, 4) zdôrazňuje, že spása
je v pravde. Tí, čo poslúchajú hnutia
ducha pravdy, sú už na ceste spásy
(KKC, s. 226).



SVÄTÉ OMŠE

A svätý Jozef hovorí:

ŽIL SOM v stálej ado-
rácii, v neustálom

klaňaní, lebo mi boli zve-
rené dve najdrahšie by-
tosti na svete – Ježiš a
Mária! Nebol som dieťaťu otcom. Boh
mi však zveril povinnosti a práva
otca a starostlivosti muža o rodinu.
Zo všetkých síl som sa staral o túto
Božiu rodinu.

A čo by nám mohol povedať Ježiš?

V NAŠEJ NAZARETSKEJ rodine
vládol pokoj, lebo všetci sme v lás-

ke a v úcte predchádzali jeden dru-
hého. Moja matka slúžila mne i Jo-
zefovi…, pestún Jozef Matke Márii i
mne a ja obidvom. Prišiel som k vám
cez rodinu, aby som vám ukázal,
v čom je podstata rodinného pokoja
a blaženosti. Je to láska, ktorá
radšej dáva, ako prijíma. Jedným
slovom – je to láskyplná služba! A,
samozrejme, modlitba!         – rm –

Liturgický sviatok Svätej rodiny,
ktorú tvoril Ježiš so svojou matkou
Máriou a s adoptívnym otcom sv. Jo-
zefom, ustanovil pápež Benedikt XV.

Čo nám hovorí najsvätejšia Matka Mária?

BOŽÍ SYN si vyvolil príchod k nám
prostredníctvom ľudskej Matky,

lebo na svet chcel prísť skrze rodinu.
Vo Zvestovaní som ho prijala do
svojho lona s tou najväčšou láskou,
s láskou som ho nosila, v láske som
ho porodila a zjavila pastierom,
mudrcom a svetu. Poznala som Božiu
vôľu. Ja jediná som vedela, že ho
porodím len preto, aby predčasne
zomrel v potupe a mukách. V mlčaní,
trvajúcom 33 rokov, mi srdce
krvácalo pred onou strašnou chvíľou,
ktorá sa neúprosne blížila. Všeličo
som nechápala okolo neho. Prijímala
som to však ako prejav neba, prejav
Najvyššieho. Povinnosť matky plnila
som do posledného dychu.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
20. 12. r.  Nech vojde Pán, on je Kráľ slávy.

Trebišov
6.45

16.30
Vojčice 18.00

Ut
21. 12.

Sv. Petra Kanízia, kňaza, uč.
Trebišov

6.45

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

16.30
Vojčice 18.00

St
22. 12.

Trebišov
6.45

r. Srdce mi plesá v mojom Bohu. 16.30
Vojčice 18.00

Št
23. 12.

Sv. Jána Kentského, kňaza
Trebišov 6.45 príprava kostolov

na Vianocer. Zodvihnite hlavu, blíži sa vaše
vykúpenie. Vojčice 6.45

Pi
24. 12.

Vigília Narodenia Pána
Trebišov

6.45

r. Tvoje milosrdenstvo, Pane,
ospevovať budem naveky.

21.30
24.00 omša vo sv.noci

r. (polnočná) Dnes sa nám narodil
Spasiteľ, Kristus Pán. Vojčice

6.45
24.00 omša vo sv.noci

So
25. 12.

NARODENIE PÁNA

Trebišov

7.30 omša na úsvite

prikázaný sviatok 9.00 za účasti detí

r. (na úsvite) Dnes zažiari nad nami
svetlo, lebo sa nám narodil Pán.

r. (cez deň) Uzreli všetky končiny
zeme spásu nášho Boha.

10.30
15.00 otvorenie Jubilea

18.00
Vojčice 9.00

Ne
26. 12.

SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA,
MÁRIE A JOZEFA Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
14.30 pobožnosť

r. Blažení všetci, čo sa boja Pána
a kráčajú po jeho cestách.

18.00

Vojčice
9.00

14.00 pobožnosť

1. V Po, Ut a St spovedáme od 15.00.
Vo Vojčiciach spovedáme chorých v
Po od 9.00 hod.

2. Na Slávnosť Narodenia Pána začína
slávenie Jubilejného roka v celej sv.
Cirkvi. Sv. bránu Baziliky sv. Petra
otvorí sv. Otec pri polnočnej sv. om-
ši. Otvorenie Jubilejného roka v na-

Sväté omše – kaplnky

    
Nemocnica     Po, St o 16.00

     Ústav       Ut, Št, Ne o 15.30
v Ne v ústave po sv. omši je
stretnutie s obyvateľmi ÚSS

ČÍTANIA NA VIANOCE - POLNOČNÁ

OZNAMY:

šej diecéze bude v košickej kate-
drále 25. XII. o 10.30 hod. Po-
tom v našom kostole, ktorý bol
vyznačený ako milostivé miesto
Jubilejného roka bude otvorenie
o 15.00 hod.

3. V Ne 26.XII. o 19.30 v rešta-
urácii Mladosť bude Štefanská
zábava pre mladých z našej far-
nosti. Lístky si môžete zakúpiť
u kaplánov.

21.30 24.00 Vojčice
1. P. Urban J. Galgan J. Bálint

2. M.Ruttkayová Ľ. Bajus M. Andráš

p. J. Hudáček I. Farkašová J.Juhaščíková

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Ščerbej M. Princíková P. Lörinc J. Kucharčík H. Andrejová

2. M. Čierna H. Magurová D. Gajdošová M.Švagrovská D. Oravcová

p. R. Kolodiová deti J. Karniš G. Karičková M. Jenčíková

- NARODENIE PÁNA 25. 12. 1999

- SVÄTEJ RODINY 26. 12. 1999
7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice

1. Ľ. Bajus J. Hudáček P. Béreš B. Dinisová A. Andrej

2. J. Galgan B. Šimková P. Sovák J. Kucharčík M. Borová

p. I. Farkašová deti D. Kassay G. Karičková P. Berta

SVIATOK SVÄTEJ RODINY


