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JE ZAUJÍMAVÉ sledovať hru
dvoch mladých ľudí, ktorí
si chcú dať najavo, že sa
majú radi. Rôznymi malič-
kosťami sa snažia naznačiť

si, že majú o seba záujem. Neboja
sa odhaliť aj svoje tajomstvá, otvoriť
dvere do svojho vnú-
torného sveta. A po-
tom čakajú na odoz-
vu. Mnohí šťastní
manželia radi spomí-
najú na tieto chvíle,
keď o seba zápasili.
Aj Boh o nás nepres-
tajne zápasí. Stavia
sa do úlohy nášho
nápadníka. Chce si
nás získať za každú
cenu. Chce nám dať
najavo, že nás má rád. Tak si nás
zamiloval, že sa nemieni vzdať
a stále čaká na našu odozvu.

Vianoce sú časom, keď sa jeho
láska prejavuje ešte intenzívnejšie.
Cez tajomstvo príchodu jeho Syna
medzi nás sa nám odhaľuje. Odkrýva

nám seba samého, dáva sa poznať,
ponúka nám svoje tajomstvá. V tejto
snahe získať si nás ide tak ďaleko,
že neváha stať sa človekom - malým
dieťaťom. Už nie je viac neznámym,
ale jedným z nás. Odkryl sa nám. To
všetko preto, že má o nás záujem.

Mladí ľudia si radi
vyjavujú svoje tajom-
stvá. Robia tak, lebo
sa cítia zblížení, dô-
verujú si. Odkryť
svoje tajomstvá, od-
haliť svoj vnútorný
život je vždy prejavom
veľkej lásky, ktorá
čaká na odozvu. Keď
sa človek človeku od-
kryje, získa si ho,
priblíži sa a priateľ-

stvo sa prehĺbi. Keď sa Boh človeku
odkryje… Nech naša vianočná oslava
dokončí túto vetu. Nech sa priateľ-
stvo prehĺbi. Prijmime nášho Nápad-
níka, ktorý sa nám teraz dáva vo
svojom Synovi.

Marek Forgáč, kaplán

ŠTEDRÝ DEŇ

MALÍ I VEĽKÍ, všetci sa tešíme
na Štedrý deň. Utíchne pra-
covný zhon, celá rodina je

doma pokope. V každom dome sa zdobí
vianočný stromček. Z kuchyne sa šíri
vôňa kapustnice, opekancov, rýb a i-
ných dobrôt. Stôl je slávnostne prestre-
tý. Tak sa Štedrý deň odohráva v na-
šich domácnostiach navonok. Bez viery
v Boha by však tento deň bol prázdny.
Pripomíname si, že Boh tak miloval

svet, že nám dal svojho Syna, aby nik,
kto v neho verí nezahynul, ale mal život
a mal ho v hojnosti. Tešíme sa, že
z neba sme dostali najväčší dar. Ježiš
Kristus, ako malé dieťa, prišiel na svet.
Narodil sa Spasiteľ, Mesiáš a Pán. Pro-
rokmi predpovedaný Ježis sa stal sku-
točnosťou.

Poprajme si navzájom, nech blížiaci
sa Štedrý deň je pre nás všetkých po-
žehnaním, nech sa Ježiš Kristus narodí
v našich srdciach. Dajme sa ním viesť
a poslúchajme ho.  B. Dinisová

gotických oltároch, kde sú často zobra-
zené výjavy, ktoré predstavujú narode-
nie dieťaťa. Okolo Márie a sv. Jozefa
kľačia a stoja v nemom úžase pastieri,
vôl a osol sa dívajú udivene na dieťatko,
nad ktorým jasajú vznášajúci sa anjeli.

Neskoršie, keď veriace ľudstvo začína
žiť novým, bohatším životom, malý obrá-
zok betlehemských jasieľ sa rozširuje.
Vznikajú pompézne stavby. Ako sa
obohacuje krajinka okolo jasieľ, tak sa
i zaľudňuje veľkým množstvom najrozlič-
nejších postáv. Takéto jasle vznikali
v 17. storočí a dokončenie takého diela
trvalo celé roky. Ale ani to neuspokojilo
ľudí tej doby, zostrojili automaty, ktoré
pohybovali všetkými figúrkami.

V 19. storočí sa začínajú figúrky ma-
ľovať, lepiť na kartón a vystrihovať. Tak
vznikla príležitosť pre deti zhotoviť si
vlastné jasličky. Tradícia sa rozširuje.

Vzniká umenie, ktoré vyviera z vnút-
ra človeka, z hlbokého náboženského
cítenia. Všade na zemi vznikajú pred
Vianocami betlehemské jasličky a každý
národ uplatňuje pritom svoje prvky.

Ale i tie malé jasličky, ktoré stoja
skromne v kúte malého kostolíka, sú vo
vianočnom čase obklopené zbožným
hlúčkom veriacich. Všetky jasličky majú
jedno spoločné posolstvo, ktoré
zvestoval anjelský zbor: „Sláva Bohu na
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle“ (Lk 2, 14). – bl –

„I porodila svojho prvorodeného
syna, zavinula ho do plienok a

uložila do jasieľ…“ (Lk 2, 7).

PONÁHĽAJÚCI SA BETLEHEMSKÍ
pastieri „našli Máriu a Jozefa
i dieťa uložené v jasliach“. Aké to

boli jasle, do ktorých Mária uložila dieťa
– Ježiša? Septuaginta používa výraz
fatné, ktorý má širší význam a používa
sa na preklad hebrejských slov stajňa,
chliev, maštaľ, kŕmidlo, žľab. V Novom
zákone sa vyskytuje u Lukáša (Lk 2,
7. 12. 16 – jasle a 13, 15 – žľab).

Palestínske chlievy alebo stajne súvi-
seli s domom majiteľa a bývali v nich
jasle. Stajne v Megide, ktoré dnes da-
tujeme do doby dynastie Omriho, mali
vytesané vápencové korytá alebo žľaby.
Podľa kresťanskej tradície sa Ježiš na-
rodil v jaskyni pri Betleheme. Jasle asi
boli vytesané v skalnej stene.

V mnohých rodinách sa dodnes za-
chováva pekný zvyk, dávať pod via-
nočný stromček betlehemské jasličky,
aby slávnosť Štedrého večera bola sláv-
nostnejšia a radostnejšia. Sv. František
z Asisi už v r. 1223 usporiadal v Ta-
liansku jasličkovú slávnosť. V stredo-
veku bol motív jasieľ veľmi obľúbený na

HISTÓRIA
JASLIČIEK



7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Čierna M.Ruttkayová M. Sakáčová M.Švagrovská J. Rokyta

2. R. Kolodiová P. Urban K. Kassayová B. Dinisová M. Veľková

p. M. Ščerbej deti N. Tomková J. Kucharčík J. Oravec

ČÍTANIA NA NEDEĽU 2. 1. 2000
7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice

1. Ľ. Bajus H. Magurová A. Potocká G. Karičková M. Bajusová

2. I. Farkašová M. Princíková J. Karniš J. Kucharčík V. Rokyta

p. J. Galgan deti P. Lörinc B. Dinisová A. Oravcová

OZNAMY TICHÁ NOC, SVÄTÁ NOC...

OBDOBIE VIANOC, to je nado-
všetko čas spevu. Na Štedrý ve-
čer sa rozospieva vari každý, ak

nie doma, tak naisto v kostole. Spievajú
sa koledy, ako základný nábožensko-
národný literárny útvar, i piesne umelé,
vytvorené známymi autormi. Sú piesne,
ktoré sú typické pre určité národné
zoskupenia, ale jestvuje však jedna,
ktorú poznajú v ktorejkoľvek krajine
sveta. Touto piesňou je Tichá noc, svätá
noc.

Kedy vznikla, kto ju napísal a kto zlo-
žil jej nápev?

Bol to 24. december 1818. V malej
dedinke Hallein na úpätí rakúskych
Álp mladý katolícky kňaz Joseph Mohr
sedel za stolom, čítal z evanjelia a
pripravoval si kázeň na polnočnú sv.
omšu. Práve čítal príbeh o pastieroch,
ktorým anjeli oznamujú radostnú zvesť,
že sa v meste Dávidovom narodil Spa-
siteľ sveta. Vtom ktosi zaklopal na dve-
re. Jedna z dedinčaniek prosí pána
farára o krst bábätka jej susedky, ktoré
sa pred niekoľkými hodinami narodilo.

Kým kňaz stúpal na kopec, v ušiach
mu zneli slová, ktoré čítal v evanjeliu.
Keď sa vracal späť, už vyzváňali zvony,
zvolávajúce veriacich na polnočnú sv.
omšu. Po sv. omši si pán farár znova
sadol za stôl a píše text piesne, v ktorej
sa hovorí o dieťatku v Betleheme a v du-
chu vidí pred sebou bábätko, ktoré bol
pokrstiť.

V prvý vianočný sviatok jeho priateľ,
miestny organista a učiteľ Franz Xaver
Gruber verše zhudobnil. Vznikla jemná
a dojímavá melódia, ktorú hneď na sv.
omši zaspieval. V roku 1832 „slávici
z Zillertalu“ spievali pieseň pred sas-
kým kráľom na zámku. Odvtedy táto via-
nočná pieseň sa rozšírila po celom
svete. – jg –

1. Cez týždeň budú pobožnosti v Trebi-
šove takto: v Po o 11.30 spojená s ude-
ľovaním odpustkov, v Ut o 10.30 pre
deti, v piatok po večernej sv. omši
bude vyložená Sviatosť oltárna a
o 23.30 bude poďakovanie za starý
rok a požehnanie. V So o 15.00 bude
novoročné požehnanie a v Ne po sv.
omši o 10.30 bude vyloženie Svia-
tosti oltárnej zakončené požehnaním
o 15.00 hod.

2. Pobožnosti vo Vojčiciach budú v pia-
tok po večernej sv. omši s poďakova-
ním za starý rok, v So o 14.00  bude
novoročné požehnanie a v Ne ako je
zvykom každú prvú nedeľu.

3. Jasličková pobožnosť bude v Po po
večernej sv. omši v KaSS. Srdečne
pozývame všetky deti s rodičmi.

ČÍTANIA NA SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY 1. 1. 2000

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
27. 12.

Sv. Jána, apoštola, evanjelistu
Trebišov

6.45
11.30 pobožnosť

r.  Radujte sa, spravodliví, tešte sa
v Pánovi.

16.30
Vojčice 18.00

Ut
28. 12.

Svätých Neviniatok,
mučeníkov Trebišov

6.45
10.30 pobožnosť detí

r. Naša duša unikla ako vtáča zo
siete poľovníkov.

16.30
Vojčice 18.00

St
29. 12.

Sv. Tomáša Becketa, biskupa
a mučeníka Trebišov

6.45
11.30

r. Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem.
16.30

Vojčice 18.00

Št
30. 12. r. Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem.

Trebišov
6.45

11.30
18.00

Vojčice 18.00

Pi
31. 12.

Sv. Silvestra I., pápeža
Trebišov

6.45
16.30

r. Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem.
23.30 pobožnosť

Vojčice 16.30

So
1. 1.
2000

Slávnosť Panny Márie
Bohorodičky

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

prikázaný sviatok 10.30

r. Bože, buď nám milostivý
a žehnaj nás.

15.00 požehnanie

18.00

Vojčice
9.00

14.00 požehnanie

Ne
2. 1.
2000

DRUHÁ NEDEĽA
PO NARODENÍ PÁNA

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
15.00 požehnanie

18.00

Vojčice
9.00

14.00 požehnanie

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi  o 16.00

Ústav Ut, Št o 15.30
a So, Ne o 10.30

Vianočná radosť,
ktorá sprevádza

Ježišov príchod na
svet, nech je

prejavom jeho
života v našich

srdciach teraz i v
nastávajúcom

Jubilejnom roku
2000.

Redakcia.


