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STAROZÁKONNÉ KŇAZSTVO IV.
LITURGICKÝ ODEV VEĽKŇAZA

VEĽKŇAZ POUŽÍVAL DVE RÚCHA:
všedné a slávnostné. Všedné sa

podobalo kňazskému rúchu. V ňom
konal aj kajúcnu službu v deň zmie-
renia. V slávnostnom rúchu bol vždy,
keď prinášal obete a skladalo sa zo
štyroch častí: tuniky, náramenníka,
náprsníka a čapice.

Veľkňazská tunika sa obliekala na
obyčajnú tuniku, ktorá mala rukávy a
siahala po členky. Veľkňazská tunika
bola kratšia, siahala asi po kolená,
bola utkaná z modrého purpuru, ne-
mala rukávy, otvory pre hlavu a ruky
boli lemované výšivkou. Na dolnom
okraji boli vyšité granátové jablká
z kmentu, z modrého a červeného
purpuru a z farebného šarlátu. Jabl-
ká sa striedali so zlatými zvončekmi,
ktoré pripomínali posvätnú úctu,
s akou mal konať v mene celého ná-
roda svoj posvätný úrad a upozorňo-
vali na príchod veľkňazov.

Náramenník bol utkaný z modrého a
červeného purpuru a farebného šar-
látu z kmentu a zlatých nití. Rúcho
malo rukávy. Siahalo pod pás a skla-
dalo sa z 2 častí, z prednej a zadnej,
ktoré boli na ramenách zopäté zlatý-
mi sponami, ktoré boli ozdobené
vzácnymi drahokamami.

Náprsník (hebr. Chošen, gr. logeion)
bol utkaný z rovnakých látok ako ná-
ramenník a skladal sa z 2 štvorco-
vých častí, veľkých jednu piaď (24
cm). Bol ozdobený 12 drahokamami,
ktoré boli po troch zostavené do šty-
roch radov a zasadené do zlata. Tieto
drahokamy predstavovali jednotlivé
kmene Izraela, pričom do drahokamu

nevinnosti (ako išla Božia Matka, sv. Jo-
zef, sv. Ján, sv. Terezka a iní) alebo
cestou pokánia (ako sv. Peter, sv. Mária
Magdaléna, Zachej, lotor, sv. Augustín,
obyvatelia Ninive a iní). Boh chce zabud-
núť na všetko. Na to, čo sme vyparatili
v hneve, v pomste i vo chvíli slabosti,
ľahkomyseľnosti, pri návale pokušenia.

Zakorenil sa medzi nami zlý zvyk.
Kým je človek mladý, nech sa vyblázni
a potom v starobe nech slúži Bohu.
Teraz niet času na Božie veci, potom
keď zostarnem budem chodiť do kostola

a odmodlím všetko zaned-
bané… Bohu chceme obe-
tovať zostatky lásky, ktorú
svet už neprijíma? Nerob-
me to. Využime čas. Ne-
nechávajme veci Božie na
starobu. V starobe sa ne-

chce vstať, bolia nohy, vynecháva srd-
ce. Rozvíjajte vieru, kým ste mladí a na
starosť, akoby ste ju našli. Keď nám
Boh cez blížiace misie ponúka amnes-
tiu, prijmime ju. Nevieme, či nám ju
ponúkne vo chvíli smrti. Je nebezpečné
nechávať pokánie až na chvíľu smrti.

Misie, ktoré v našej farnosti začnú
3. októbra budú trvať 8 dní. Neplánujme
v týchto dňoch žiadne výlety, zábavy, či
iné podujatia. Je to jedinečná príležitosť
zastaviť sa a počuť odpoveď na otázku:
„Pane, čo mám robiť?“. Je to čas mimo-
riadnej blízkosti Boha.

 bratia redemptoristi

VŠETCI VIEME, ČO je to amnestia.
Po voľbe slovenského prezidenta
bola tiež vyhlásená. Prezident

urobil veľké gesto, amnestia bola požeh-
naním pre mnohých.

Amnestia však nie je vynálezom na-
šich čias, pochádza od samého Boha.
Sväté písmo to hovorí na viacerých
miestach, ale typickým príkladom je
mesto Ninive. V tomto veľkom meste žijú
veriaci, ale ich život je veľmi ďaleko od
Božích prikázaní. Ako epidémia sa rozší-
rili hriechy, zlo a neprávosť. Podľa spra-

boli vyryté mená
kmeňov. V náprs-
níku nosil veľkňaz
posvätné lósy, zva-
né Urim a Tummím
(Svetlo a pravda).
Ako vyzerali nevie-
me, lebo Sv. písmo
sa o nich podrobne
nezmieňuje. Nie-
ktorí bádatelia sa

domnievajú, že to boli 3 kamienky,
z ktorých jeden znamenal odpoveď
kladnú, druhý zápornú a tretí nedával
žiadnu odpoveď. Pravdepodobne po-
chádzajú z čias Abraháma.

Veľkňazská mitra sa podobala kňaz-
skej čiapke, bola však trocha vyššia.
V hornej časti bola ovinutá širokou
modrou stuhou. Vpredu bola zlatá če-
lenka, do ktorej boli vyryté ornamen-
ty kvetov. Boli do nej tiež vyryté slo-
vá: „KODEŠ JAHVE“ (Svätý Boh). Mit-
ra sa pripevňovala dvoma stuhami
z modrého purpuru, ktoré sa v tyle
zväzovali. V časoch Ježiša Krista mal
veľkňaz trojitú mitru, ako o tom píše
Jozef Flávius. Tento zvyk bol zavedený
pravdepodobne v dobe Hasmoneovcov,
pretože veľkňaz v tejto dobe spájal
v jednej osobe dôstojnosť najvyššie-
ho kňaza, sudcu a kráľa.

Veľkňazské rúcho bolo uložené
v chráme v priľahlej miestnosti, veľ-
kňaz ho mohol používať len pri boho-
službe. Hasmoneovci ho dali preniesť
do hradu Baris (neskorší Antónia)
a tam bolo aj za Herodesa a jeho nás-
tupcu Archelaa. Po jeho smrti sa ho
zmocnili Rímania a vydali ho veľkňa-
zovi len na deň zmierenia. Cisár
Claudius ho vrátil Židom r. 45. Pri
obliehaní chrámu vydal rúcho Títovi aj
s inými pokladmi istý kňaz Jesus,
syn Tebutov.  – bl –

BOZ¡ IA
A M N E S T I A

ROK KÒAZOV

vodlivosti ich má Boh potrestať, ale On
posiela vyslanca Jonáša, ktorý v jeho
mene ohlasuje veľkú amnestiu. „Ak priz-
náte svoje viny a zmeníte svoje konanie,
Boh sa zmiluje nad vami a odpustí vám
všetko. Ale ak sa neobrátite, ešte 40 dní a
mesto Ninive bude zničené...“ Ľudia z Ni-
nive uverili Jonášovi, priznali vinu a
kajali sa. Sám kráľ vydal k tomu naria-
denia a išiel príkladom. A Boh im od-
pustil vinu – nepotrestal ich.

V čase misií aj k nám posiela Boh
zvláštnych vyslancov – misionárov, aby
tu v jeho mene ohlásili amnestiu. K Bo-
hu možno prísť dvomi cestami: cestou



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 10.30 10.30

Nový Ruskov 9.00 9.00
Rómska osada 16.00

nemocnica 16.00 16.00 16.00 16.00
ústav 11.00 11.00 11.00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Sv. Matúša, ap. ev. 6.30

Ef 4,1-7.11-13; Ž 19; Mt 9,913 11.30 † Zuzana

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. 18.00 ¤ Peter, Zuzana, Matej

6.30
Ezd 6,7-8.12b.14-20; Ž 122; Lk 8,19-21 11.30 † Mária

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 18.00 ¤ Martina s rod.

Sv. Pia z Pietralčiny, kň. 6.30
Ezd 9,5-9; (Ž) Tob 13,2-6; Lk 9,1-6 11.30 † Andrej, Alžbeta

Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky. 18.00 † Magdaléna

6.30
Ag 1,1-8; Ž 149; Lk 9,7-9 11.30 † Ján, Jozef, Mária

Pán Boh miluje svoj ľud. 18.00 † Ján, Anna

Ag 1,15b-2,9; Ž 43; Lk 9,18-22 6.30

11.30 † Ján, Janka

18.00 † Jana

Sv. Kozmu a Damiána, mč. 7.00 † Ján, Barbora

Zach 2,5-9.14-15d; (Ž) Jer 31,10-13; Lk 9,43b-45

Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo. 18.00 † Ján, Juraj

7.30 † Andrej, Mária

9.00 † Andrej, Mária

10.30
17.30 vešpery

18.00 ¤ Matúš

Po        
21. 9.

Ut       
22. 9.

St        
23. 9.

Ne     
27. 9.

Pi         
25. 9.

26. nedeľa v období cez rok

Nm 11,25-29; Ž 19; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48

Dúfam v Pána, môjho Boha, v spásu mojej 

tváre.

Št       
24. 9. 

So       
26. 9.
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27.9.2009 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna J. Demčák M. Žiaranová

žalm J. Babejová

2. čítanie M. Ščerbej deti J. Hudáček P. Tóthová

prosby A. Zapotoková M. Lörinčíková M. Švagrovská

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

SSSSSOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Peter Jozefi a Ivana Dulová

Milan Palička a Gabriela Tomková
Ohlasujú sa druhýkrát:

Ing. Slavomír Kudláč a Mgr. Zuzana
Mokáňová

Jozef Ivaň a Martina Chromá
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.

1. Zo svadby Snižik – Balogová venovali
na kostol. Pán Boh zaplať.

2. Dospelí, pracujúci, ktorí nemáte
sviatosť birmovania, môžete sa pri-
hlásiť do konca septembra. Od októ-
bra začína pre vás individuálna celo-
ročná príprava

3. Deti pozývame do detstkého spevác-
keho zboru. Prvý nácvik začne 18.9.
v piatok o 16.00 hod. pred kostolom.
Plagát sa nachádza pri vchode do
kostola.

4. Aj v tomto roku pozývame deti na
eRko stretká. Prvé stretnutie bude
v nedeľu 20.9. o 15.00 hod. na far-
skom dvore. Radi privítame aj no-
vých. Tešia sa Vaši animátori.

5. Počas troch dní od 21. až 23. 9. budú
sa v našom kostole osádzať vitrážové
okná. Preto prosíme o pochopenie
a toleranciu.

6. V sobotu 26.9. pokračujú sobášne
náuky pre snúbencov o 9.00 hod. na
fare s témou morálka.

7. V sobotu 26. 9. o 8. 00 hod. prosíme
ženy o brigádu na jesenné upratova-
nie kostola pred misiami.

8. Na budúcu nedeľu 27. 9. občianske
združenie Svetlo života Vás prosí
o finančnú podporu, aby mohlo po-
kračovať v dostavbe Charitného do-
mu v Trebišove. V prílohe Vám podá-
va informácie o jeho situácii a stave
prác.

9. V nasledujúcich nedeliach začne
bezprostrebná príprava na farské
misie. Homílie budú cielene zame-
rané na tento účel a zverejnené
v bulletine Svetlo kríža. V prílohe
bude plagát a podrobný program
ľudových misií. S týmto úmyslom sa
vo štvrtok začneme modliť pred
každou sv. omšou Deviatnik k Du-
chu Svätému za ich požehnaný
priebeh.

10. Stretnutia so žiakmi 3.ročníkov, kto-
rí pôjdu na 1. sv. prijímanie v r. 2010,
začnú už v septembri. Detské sv.
omše už začali 6. 9., (stále o 9.00
hod.).

ZZZZZOOOOO     zzzzz¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V sobotu 12. 9. si sviatosť

manželstva vyslúžili Kamil
Ženba a Želmíra Nemethová,
Ján Perduk a Katarína Gajdošová. Na
spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.
V sobotu 12. 9. sviatosť krstu prijal

Viktória Sabová a Samuel
Drobňák. Vítame ich v našom
spoločenstve. Nech sú rodičom

na radosť a svetu na osoh.

Prvé stretnutie žiakov 3. ročníkov v
rámci prípravy na 1. sv. prijímanie:

28. 9. skupina kpl. Stanislav + ktch.
Beáta Šimková a ZŠ M. R. Štefánika,

29. 9. skupina kpl. Adrian + ktch.
Monika Ostrožovičová a ZŠ Kom. II.,

30. 9. skupina pána farára + Daniela
Ferenčíková a Gabriela Karičková a
ZŠ Gorkého + ZŠ Sever.
Stretnutie začína vždy o 17.15
v orlovni kostola. Na stretnutie svoje
dieťa sprevádza aspoň jeden
z rodičov.

11. Spoločenstvo Modlitieb matiek, Mod-
litieb otcov a Deti viery z komunity
Útecha Vás srdečne pozýva na mod-
litbové trojdnie, ktoré sa uskutoční:

pia 25.9. po večernej sv. omši – deň
pokánia

so 26.9. po več. sv. omši – deň
odpustenia tým, ktorí ubližujú nám
a našim deťom

ne 27.9. o 16.00 hod. – deň chvál
a ďakovania.



OBČIANSKE združenie SVETLO
ŽIVOTA (LUX VITAE) vzniklo

v roku 2005 z iniciatívy členov nášho
farského spoločenstva. Pri svojom
vzniku si vytýčilo dva hlavné ciele
svojej činnosti: duchovnú – zamera-
nú na prednášky a podporu vzdeláva-
nia Svätého písma a na charita-
tívnu činnosť pre tých, ktorí ju
potrebujú.

Jedným
z priorit-
ných cieľov
Občianske-
ho združe-
nia sa stala
myšl ienka
z r i a d e n i a
D o m o v a
sociálnych
s l u ž i e b ,
ktorý by
poskytoval
d ô s t o j n é
p r e ž i t i e
staroby ľu-
ďom odká-
zaným na
túto služ-

bu, osobám, ktorí pomoc od svojich
najbližších očakávať nemôžu, resp.
najbližších už nemajú.

Hneď na začiatku svojej činnosti,
sme požiadali Mesto Trebišov o pos-
kytnutie vhodného objektu. Podarilo
sa nám získať budovu bývalého
UKSUPU v lokalite Paričov, ktorá
bola v značne schátralom stave. Bol

INFORMÁCIA O STAVE PRÁC
NA STAVBE CHARITNÉHO DOMU DR. MACHALU,

REALIZOVANÝCH OBÈIANSKYM ZDRUZ¡ENÍM
SVETLO Z¡IVOTA (LUX VITAE)

V ROKOCH 2006 - 2009

MIMORIADNA PRÍLOHA
È. 38/2009

Vizualizácia Charitného domu po ukončení prác

koncom roku
2006. V súlade
s vypracova-
ným projektom
p r e b i e h a l i
podľa stanove-
ného harmo-
nogramu naj-
prv búracie
práce. Násled-
ne sa pristúpi-
lo k vymurov-
kám deliacich
priečok, a tak
sme vytvorili
12 buniek s 20
izbami. Reali-
zovali sa roz-
vody ústredné-
ho kúrenia,
kanalizácie, teplej a studenej vody,
elektrické rozvody v súlade s plat-
nými normami. V roku 2008 sa
realizovali sanitárne omietky.

Na rekonštrukciu bola doteraz in-
vestovaná čiastka 2,7 mil. Sk, pričom
celková hodnota vykonaných prác je
viac ako dvojnásobná, vďaka práci
všetkých tých, čo sa na rekonštrukcii
podieľali.

Charitný dom je pred dokončením,

v takomto stave je kaplnka sv. Jozefa

 zatiaľ nezariadená miestnosť v ChD

pričom finančné zdroje doteraz získa-
né sa vyčerpali a finalizácia prác si
vyžaduje ďalšie finančné prostriedky.
Preto každá finančná čiastka poskyt-
nutá na tento účel bude prínosom
a bude použitá na ušľachtilý cieľ –
Charitný dom Dr. Machalu.

Podrobnejšiu fotodokumentáciu
o priebehu rekonštrukčných prác aj
s dispozičným riešením sa nachádza
na nástenke v zadnej časti kostola.

U



spracovaný projekt na rekonštrukciu
uvedeného objektu v súlade s našimi
zámermi a platnými normami.

Cieľ, ktorý si Občianske združenie
vytýčilo, mal pozitívny ohlas predo-
všetkým v našom farskom spoločen-
stve. Dôkazom toho boli farnosťou
organizované dve účelové zbierky na
podporu výstavby Charitného domu
v rokoch 2007 a
2008, ktorých
suma spolu či-
nila 79 691 Sk.

Výrazným fi-
nančným sti-
mulom sa stal
aj legislatívny
inštitút pomoci
neštátnym–ne-
ziskovým orga-
nizáciám vo
forme poskyt-
nutia 2% zo za-
platených daní
fyzických či
p r á v n i c k ý c h
osôb. Prostred-
níctvom tohto
inštitútu Ob-
čianske združe-

nie v priebehu
troch rokov zís-
kalo finančný
obnos v hodno-
te 720 tisíc ko-
rún.

P r i o r i t n ý m
zdrojom finan-
covania celého
projektu, v
akom sa rekon-
štrukcia v sú-
časnosti nachá-
dza, boli finan-
čné, či vecné
dary od širokej
škály priazniv-
cov tejto uš-
ľachtilej myš-
lienky, ktorú

tvoria darcovia z radov podnikateľskej
obce, predovšetkým pôsobiacej na
teritóriu nášho mesta, ale aj z iných
oblastí Slovenska. Vzhľadom na vyso-
ký počet darcov, tu uvedieme len
tých, čo prispeli najväčšími čiast-
kami.

Nadácia Mgr. Petra Németha z Du-
najskej Stredy nám poskytla v roku

2007 finančný dar v sume 200 tisíc
Sk a v roku 2008 v sume 300 tisíc Sk.
Bola to na začiatku činnosti Občian-
skeho združenia významná pomoc,
nakoľko združenie nedisponovalo
v tých časoch žiadnymi finančnými
prostriedkami, okrem sumy 11 000
Sk získanej z členských príspevkov.

Významne nám pomohla Nemecká
katolícka spo-
ločnosť RENO-
VABIS (Solidari-
tätsaktion der
deutschen Ka-
tholiken mit den
Menschen in
Mittel-und Ost-
europa), ktorá
dala prísľub na
finančnú po-
moc v hodnote
30 000 EUR,
pričom sumu
15 000 EUR už
poskytla a
zvyšnú časť
očakávame v
najbližších týž-
dňoch.

Nezanedba-
teľnú finančnú
pomoc sme ob-
držali aj od
S l o v e n s k ý c h
elektrární –
ENEL, ktoré
nám v roku
2008 poukázali
sumu 35 000
Sk.

V š e t k ý m
p r i a z n i v c o m
rekonštrukcie
objektu, budú-
ceho Charitné-
ho domu, ktorí
v akejkoľvek
forme prispeli
a podporili náš

zámer, vyslovujeme úprimné Pán Boh
zaplať !

AKO PREBIEHALI PRÁCE A AKÝ JE

SÚÈASNÝ STAV?
Mesto nám schválilo pridelenie

objektu vo februári 2006, ale samot-
né odovzdanie sa uskutočnilo až

súčasný pohľad na budovu miestnosť po čiastočných úpravách

stav, v akom sa budova prevzala – jedna
z miestností

miestnosť po čiastočných úpravách


