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3. januára 2010
2. nedeľa po narodení Pána

1

Resp.: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

2010
XIII. ročník

U

NA ZAČIATKU NOVÉHO liturgic-
kého roka na Prvú adventnú
nedeľu naši biskupi ohlásili, že

„celý budúci rok 2010 bude Rokom kres-
ťanskej kultúry na Slovensku. V spolupráci
s Ekumenickou radou cirkví, s Minister-
stvom kultúry SR, so samosprávou, média-
mi a s farnosťami sa chceme rozličnými po-
dujatiami kresťanskej kultúry pripravovať
na slávenie 1150. vý-
ročia príchodu svätých
Cyrila a Metoda do
našej vlasti, ktoré pri-
padá na rok 2013.“

Cirkev v dejinách
stále podporovala
kultúrne dianie a
rozvoj kultúry, lebo
kultúra je prejavom
bytia človeka a ces-
tou Cirkvi je človek.
Kresťanská kultúra
vyrastá z Evanjelia,
hoci ono sa neviaže na žiadnu kultúru,
predsa je kultúrotvorné. Podľa svojich
možností a schopností máme vytvárať
kultúrne hodnoty preniknuté kresťan-
ským duchom.

Stretávame sa s nekultúrnymi spôsob-
mi konania, čo nás trápi a poukazuje na
nedostatok humanizácie človeka a života
podľa ducha. Aj Cirkev môže prispieť ku
kultúrnejšiemu životu tým, že vychováva
ľudí k hodnotám, ktoré podporujú kultú-

ru ducha. Skutočná živá kresťanská
viera buduje kultúru ducha v jednotliv-
covi a v spoločenstve. Ak tomu tak nie
je, tak viera sa neprijíma v plnosti, ver-
ne alebo nad ňou sa nemedituje, neuva-
žuje.

Pod pojmom kultúra (lat. cultum) sa
chápe všetko, čím sa človek cibrí a roz-
víja svoje duševné a telesné vlohy. Pri

čom sa zdokonaľujú
mravy, spoločenský
život v rodine a
v spoločnosti sa
stáva ľudskejším, čo
sa aj konzekventne
prejaví v umelec-
kých dielach rozlič-
ného druhu, ktoré
sú dedičstvom ľud-
stva ako výsledok
rozvinutého a zuš-
ľachteného ľudské-
ho ducha.

V súčasnosti nám Vlastivedné múze-
um v Trebišove ponúka 3. bienále iko-
nopisectva a sakrálnej tvorby.

Sv. Cyril a Metód našim predkom pri-
niesli svetlo radostnej zvesti, čo násled-
ne spôsobilo aj kultúrne pozdvihnutie
národa. Preto poučení dejinami v no-
vom roku viac prijímajme toto svetlo ži-
vota, aby nás dvíhalo k vyššej kvalite
kresťanského a kultúrneho života.

Jozef Gnip, farár

NOVÝ ROK 2010

KREST¡ANSKEJ
KULTÚRY

–

CELÚ DRUHÚ KAPITOLU Matú-
šovho evanjelia by sme mohli
nazvať aj „pútnickou“. Najprv

opisuje púť „mudrcov od východu“ a
potom púť – útek Svätej rodiny do
Egypta. Oba príbehy sú opísané veľmi
stroho a len evanjelistom Matúšom.
Nútia premýšľať nad tým, že všetci sme
pútnikmi, čo nás spája najmä s tými, čo
stále hľadajú svoj domov. Naša púť sa
začína narodením a celý náš život sme-
ruje k cieľu, ktorým je Boh.

„Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zja-
vil Pánov anjel a povedal: »Vstaň, vezmi so
sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a
zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo
Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmár-
nil.« On vstal, vzal za noci dieťa i jeho
matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až
do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo
povedal Pán ústami proroka: » Z Egypta
som povolal svojho syna.« “ (Mt 2, 13-15).

Prečo do Egypta? Ten bol často v sta-
rozákonných textoch označovaný neli-
chotivo. Na druhej strane Egypt bol celé
stáročia pred Kristom útočiskom pre Ži-
dov. Ďalším dôvodom mohlo byť aj to, že
Egypt sa v roku 30 pred Kristom dostal
pod rímsku nadvládu, a teda nespadal
pod Herodesovu právomoc.

„Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel
zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal
mu: »Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho
matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo
striehli na život dieťaťa, už pomreli.« On
vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do
izraelskej krajiny“ (Mt 2, 19-22).

Útek Svätej rodiny do Egypta a za-
vraždenie neviniatok ukazujú, ako tem-
noty odporujú svetlu. „Pravé svetlo, ktoré
osvecuje každého človeka, prišlo na svet.

ÚTEK SVÄTEJ RODINY

DO EGYPTA I.

Bol na svete a svet povstal skrze neho a
svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastné-
ho a vlastní ho nepoznali“ (Jn 1, 9-11).

Návrat Svätej rodiny z Egypta pripo-
mína Exodus a predstavuje Ježiša ako
konečného osloboditeľa. Prečo nám
„Mojžiš v Egypte“ pripomína útek Svätej
rodiny do Egypta? V Ex 4, 19-20 Pán
povedal Mojžišovi: „Choď, vráť sa do
Egypta, veď všetci, čo ti číhali na život, sú
mŕtvi!“  Ďalšia paralela s Mojžišom súvisí
s uznesením kráľa Herodesa zbaviť sa ne-
bezpečného soka zabitím novorodencov.
Podobne v Egypte reagoval faraón na
zvesť o nastavajúcom narodení Mojžiša.
Matúš nám ukazuje ako mocní židovské-
ho národa reagovali na narodenie Mesiá-
ša a často cituje texty Písma, v danom
prípade proroka Micheáša (Mich 5, 1).

Zmysel citátov pochopíme lepšie, ak
si všimneme, že sa v nich Matúš nápad-
ne odlišuje od židovských výkladov Pís-
ma. Pre židovstvo v dobe prelomu bolo
samozrejmé vykladať svoju prítomnosť vo
svetle Zákona a Prorokov, lebo bolo
presvedčené, že Boh, keď hovoril skrze
prorokov, myslel už tiež na túto neskor-
šiu dobu. Napriek tomu však nikde ne-
nájdeme v ich výklade Písma úvodnú
formulku: „Vtedy sa splnilo, čo povedal
prorok“ (Mt 2,17 a i). Túto vetu nájdeme
len v novozákonnom písomníctve, hlav-
ne u Matúša. V Ježišovom živote Boh od
začiatku pozdvihol svoje slovo. Preto aj
pri úteku Svätej rodiny do Egypta si vší-
majme „hlavnú postavu“ – Ježiša. – bl –



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
ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1 Jn 3,7-10; Ž 98; Jn 1,35-42 6:30

11:30 † Tichomír

18:00 ¤ Iveta

6:30
1 Jn 3,11-21; Ž 100; Jn 1,43-51 11:30 ¤ Hedviga

Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. 18:00 † František

Zjavenie Pána 7:30 † 2x Ján, Barbora, Terézia

prikázaný sviatok 9:00 ¤ Martin

Iz 60,1-6; Ž 72; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 10:30
Budú sa t i klaňať, Pane, všetky národy sveta. 18:00 † Mária,Andrej,Elena,Michal,Alexnder

Sv. Rajmunda z Peňafortu, kň. 6:30
1 Jn 3,22-4,6; Ž 2; Mt 4,12-17.23-25 11:30 † Peter

Otec dal Synovi kráľovstvo všetkých národov. 18:00 ¤ našich kňazov

6:30
1 Jn 4,7-10; Ž 72; Mk 6,34-44 11:30

Budú sa t i klaňať, Pane, všetky národy sveta. 18:00 † Mária, Ján

1 Jn 4,11-18; Ž 72; Mk 6,45-52 7:00 † Ján

Budú sa t i klaňať, Pane, všetky národy sveta. 18:00 † Mária, Mikuláš

7:30

9:00 † Júlia

10:30

Iz 42,1-4.6-7; Ž 29; Sk 10,34-38; Mt 3,13-17 18:00

1. nedeľa v období cez rok – 
krst Krista Pána

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.
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6.1.2010 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

ÈÍTANIA NA ZJAVENIE PÁNA

10.1.2010 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie T. Tink A. Potocká D. Biž

žalm J. Dibdiak
2. čítanie P. Urban deti J. Karniš B. Dinisová

prosby B. Lešová T. Majerská M. Bižová

1. Bohuznámi na kostol venovali
50 €. Pán Boh zaplať!

2. Ďakujeme vám za disciplinovanosť
pri pristupovaní vysluhovaní
sviatosti zmierenia pred vianoč-
nými sviatkami, mládeži a deťom
za Jasličkovú pobožnosť a koledo-
vanie Dobrej noviny, na ktorú sa
vyzbieralo 680 €.

3. Požehnanie domov. Požehnávať
sa bude dnes v nedeľu 3.1. a 6.1.
od 13:00 hod.

4. V utorok 12.1. po večernej sv. omši
sa v Orlovni uskutoční biblické
stretnutie. Téma: Markovo evanje-
lium kap.: 7,8,9.
Pozývame všetkých, ktorí si chcú
prehĺbiť vedomosti zo Sv. písma a
rozjímať nad Božím slovom.

5. Škola snúbencov začína v sobotu
o 9:00 hod., a to v týchto termí-
noch: 9., 16., 23. a 30. 1. 2010.
Nasledujúci turnus prednášok sa
uskutoční až v máji, preto nech sa
jej zúčastnia všetci snúbenci,
ktorí plánujú cirkevný sobáš v
prvom polroku 2010.

Plán významných udalosti vo far-
nosti v roku 2010
6. Prvé sv. prijímanie detí 3. ročníka

v tomto roku bude:
 9. 5. - skupina kapl. Stanislava ZŠ
M. R. Štefánika
16. 5. - skupina kapl. Adriana ZŠ
Komenského a Ivana Krasku
30. 5. - skupina vdp. farára ZŠ
Gorkého a ZŠ Sever

7. Predpokladaný termín sv. birmo-
vania 6.6. o 10:00 hod. (bude
spresnený po dohode s biskupom).

8. Čakajú nás primície diakona
Roberta Hermana Dobranského v me-
siaci jún.

9. Odpustová slávnosť Návštevy Pan-
ny Márie bude 4. 7. popoludní spo-
jená s far-festom – farským dňom.

10. Začiatkom mája plánujeme farskú
púť do Ríma spojenú s audienciou
Sv. Otca a návštevou Vatikánskych
záhrad.

11. Chceme zvoliť a menovať novú
pastoračnú radu, ktorá má pomá-
hať farárovi a ďalším kňazom
v pastorácii farského spoločenstva,
aby aj laici boli zodpovední za kres-
ťanskú dokonalosť jednotlivých ve-
kových kategórii veriacich a na
tejto ceste im pomáhali.

12. Hospodárske a finančné vyhodno-
tenie roku 2009  bude v nedeľu
10.1. pri sv. omši 7:30 a o 10:30.

Štatistika Sobáše
za rok 2009 ch d m ž

Trebišov 38 45 38 41 41
N.Ruskov

Z.Hradište

38 45 41 41
38

Spolu

Krsty Pohreby

83 82

Počet prvoprijímajúcich bolo 125 detí
a 3 dospelí. Počet pobirmovaných bolo
78, z toho 6 dospelých.

Počas roka bolo rozdaných asi 150-
tisíc sv. prijímaní. Počet prijímajúcich
na 2. vianočný deň na všetkých sv. om-
šiach bol 1 469 veriacich.

Účasť na nedeľných bohoslužbách je
asi 20% zo všetkých veriacich.

Podľa najnovšej arcidiecéznej štatis-
tiky máme 11 750 veriacich, z toho 200
v Zempl. Hradišti.


