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XVIII. ročník

11. januára 2015
Krst Krista Pána

Resp.: Pán požehná svoj ľud pokojom.

U

Ján Hudák, kaplán

SCÉNA JEŽIŠOVHO KRSTU
úzko súvisí s naším krstom.
Tak ako sme pri Ježišovom

krste svedkami nádherného vzťahu
obojstrannej lásky medzi Ježišom
a Otcom, tak aj my sme pokrstením
vstúpili do vzťahu s Bohom, a tým
sme sa stali jeho milovanými deťmi
a on naším Otcom. Vo chvíli krstu si
Nebeský Otec zamiloval aj nás. Krst

nás posväcuje a zároveň zasväcuje
Bohu. Človek dostáva účasť na Božej
prirodzenosti, stáva sa novým stvore-
ním, povolaným k svätosti a dokona-
losti Boha.

Pre Ježiša je krst začiatkom verej-
ného účinkovania a predurčením jeho
poslania Božieho služobníka, ako to
vyjadruje aj prorok Izaiáš slovami:
„Ja, Pán, som ťa povolal v spravodlivos-
ti, vzal som ťa za ruku; utvoril som ťa
a zmluvou s ľudom som ťa urobil, svet-
lom pohanov, aby si slepým otvoril oči
a väzňov vyviedol zo žalára a z väznice
tých, čo sedia v temnotách.“ Táto cha-
rakteristika Božieho vyvolenia a po-
slania sa vzťahuje na každého pokrs-
teného. Intímna blízkosť s Bohom,
ktorý povoláva človeka, by sa mala
stať skúsenosťou každého kresťana.

Ježišov krst ako začiatok jeho po-
zemského účinkovania pripomína, že
aj náš krst je spojený s verejným pô-
sobením. Keďže väčšina z nás ho
prijala v ranom detstve, máme poku-
šenie myslieť si, že krst sa týka pre-
dovšetkým detského veku. Lenže krst
je len počiatkom, ktorý sa postupne
napĺňa a rozvíja do svojej konečnej
podoby – večného spoločenstva s Bo-
hom. Je to základná voľba, ktorá by
mala nasmerovať celý náš život na
Boha a na večný život s ním. A toto
rozhodnutie sa pre úplne nový životný
štýl by sa malo na nás prejaviť aj na-
vonok. Stávanie sa kresťanom nie je
totižto záležitosťou len daného mo-
mentu slávenia krstu, ale je to závä-
zok, ktorý nikdy nekonči.   n

PO TROCH ROKOCH reštaurátor-
ských prác sa veža kostola zaskve-
la v originálnom štukatérskom

rúchu. Odborníci tvrdia, že takto ako
dnes vyzerala horná časť v r. 1897
a spodná v r. 1807. Kaplnky sú trocha
tmavšie, odtieň vyjadruje odlišnosť z r.
1936. Úspory energií prináša zateplenie
stropu kostola a fary. (Plyn - preplatok
2 400 €.) V lete sme urobili tempero-
vanie kostola, ktorý temperujeme na
11°C, takže aj deti môžu prichádzať na
sv. omše aj počas zimy. Chlad nám zne-
možňoval realizovať duchovnú činnosť
dlhšieho trvania. Pod terajšou dlažbou
sme objavili ešte ďalšie dlažby.

počas týždňa? Koľkí žijú s Bohom?
V tomto čase sa v Prahe modlí mládež
Európy. Z Boha čerpajte silu, aby vás
nepremohla slabosť, hriech a zloba sve-
ta. Len s Bohom premôžete svet, zreali-
zujete svoje ideály a život v láske.

Počas Vianoc panovala pohoda, svia-
točná slávnostná atmosféra, k čomu
prispela Jasličková pobožnosť detí, živý
Betlehem so zvieratkami, detský zbor
s malými muzikantmi, spevokol Magnifi-
cat aj organový koncert.

O zbierkach môžem povedať len  to
najlepšie. Bohu vďaka! Mestom sme boli
zatiahnutí do predvolebnej kampane cez
projekt osvetlenia veže kostola, kde sa
ukázala neférovosť zámeru.

Udalosťou roka 2015 budú v júni
kňazské primície dp. Michala Škulku.
Bude im predchádzať aj duchovná prí-
prava rehoľníkov augustiniánov.

V tomto roku FER zorganizuje hlaso-
vanie o laviciach. Vyhotovíme jeden pro-
totyp, aby ste videli, o čom budete rozho-
dovať. Architekt navrhuje repliky pred-
ných lavíc z r. 1858. Na ABÚ prišli dva
anonymy a dva podpísané listy. Podľa
nich nič iné iba lavice sú problém. Nie
lavice sú najväčším problémom, ale ľu-
dia. Píšte na ABÚ, že vaše deti sú v o-
hrození večného života, lebo strácajú
vzťah k Bohu a nič a nikoho nerešpek-
tujú. Strachujte sa o ich večný život, le-
bo ich časný hovorí o ignorancii Božích
prikázaní a o sebeckom až pohanskom
živote. Lavice sú nepatrným problémom
oproti spôsobu života tých, čo do nich
sadajú, alebo nechcú sadať, alebo po bir-
movke už nikdy nesadnú.

Zámerom na budúci rok je pokračovať
v rekonštrukcii južnej steny. Práce sa
odhadujú aspoň na dva roky.

Putovanie v čase počas roka 2014
prinieslo mnoho udalosti, premien
a faktov pre dejiny v miestnej aj vo vše-
obecnej Cirkvi. Prajme si, aby sa záro-
veň stali aj dejinami našej spásy.

Jozef Gnip, farár a dekan

Bola sprístupnená krypta, kde sme
objavili zachovanú hrobku. Krypta siaha
cez polovicu kostola až k oltáru a na
odborný výskum treba povolenia

V septembri sme svojpomocne vyma-
ľovali interiér. Vykonaný prieskum zistil
zloženie vrstiev omietky. Jedna je na
stene, na druhej sú fragmenty fresiek.
Asi 30 cm pod stropom sú ornamentálne
fresky. Zachovanie stropu s freskami si
v budúcnosti bude vyžadovať veľké
náklady.

S rehoľnými sestrami prišla do far-
nosti materská starostlivosť a prístup
pochopenia pre mnohých z vás. Organi-
zujú duchovné obnovy pre spoločenstvo
Matky Alfonzy Márie a starajú sa aj
o faru.

Vysoko oceňujem pomoc jednotlivcov
pri rekonštrukcii podlahy, kúrenia, pri
stolárskych a elektrikárskych prácach,
stavaní lešenia počas maľovania kostola,
ale aj odbornú pomoc bohuznámej Hedy
pri projektoch a komunikácii s KPÚ
v Košiciach.

Kostol sa vyprázdňuje. Starší vymie-
rajú a mladí nezapĺňajú ich miesta.
Rodičia, kde sú vaše deti v nedeľu, či
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 10:30

Charitný dom J.M. 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
6:30

Hebr 1,1-6; Ž 97; Mk 1,14-20 11:30 † Andrej, Mária

Klaňajme sa Bohu spolu s jeho anjelmi. 18:00 † Michal

Hebr 2,5-12; Ž 8; Mk 1,21-28 6:30

11:30 † rod. Polákova, Klasovská

18:00 † Michal

6:30
Hebr 2,14-18; Ž 105; Mk 1,29-39 11:30 ¤ Helena

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 18:00 † Jaroslav (20. výr.)

Hebr 3,7-14; Ž 95; Mk 1,40-45 6:30

11:30 † Juraj

18:00 ¤ Michal

6:30
Hebr 4,1-5.11; Ž 78; Mk 2,1-12 11:30 ¤ Emília s rod.

Nezabúdajme na Božie diela. 18:00 ¤ Magdaléna

Sv.Antona, op. Hebr 4,12-16;Ž19;Mk 2,13-17 7:00
Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. 18:00 ¤ Mária (60 r.života) s rod.

7:10 ranné chvály

7:30
¤ Renáta, Andrea, Zuzana 

a Ivan s rod.

1Sam 3,3b-10.19;Ž40;1Kor 6,13c-15a.17-20;Jn 1,35-42 9:00 † Miroslav, Michal, Juliana

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Valentín, Magdaléna, Daniel

Po
12. 1. 

Ut
13. 1. 

Pi
16. 1. 

So
17. 1. 

Št
15. 1.

Ne
18. 1. 

Svojho Syna si ustanovil za vládcu nad dielami 

svojich rúk.

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a 

nezatvrdzovali si srdcia.

St
14. 1. 

2. nedeľa v období cez rok

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

18.1.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie A. Zapotoková L. Fraštia J. Hudaček M. Hudaček

žalm J. Babejová

2. čítanie B. Lešová L. Fraštiová I. Krestianová B. Dinisová

prosby P. Urban K. Fraštiová M. Lörinčíková M. Švagrovská

1. Bohuznámy venoval na kostol 10 €.
2. Na slávnosť Zjavenia Pána alebo

ľudovo Troch kráľov sme požeh-
nali trojkráľovú vodu pri omšiach,
ktorou si pokropte svoje príbytky.
Používajte ju aj vo sväteničkách
pri vstupe do nich.

3. Navštívili sme a požehnali 70
domov a bytov našich farníkov.

4. Na Slovensku vyvrcholil projekt
zamyslení od sv. Jána Pavla II.
Cieľom bola spoločná duchovná
príprava na Vianoce. Pripravila ho
Konferencia biskupov Slovenska.
Počas decembra a prvý deň nové-
ho roka dostalo asi 15 tisíc zare-
gistrovaných ľudí do svojho e-
mailu 33 krátkych myšlienok. Na
stránke projektu advent.kbs.sk
boli tieto myšlienky okrem slo-
venského i v maďarskom jazyku.

5. Veľká noc v tomto roku bude
5. apríla, začiatok pôstneho obdo-
bia Popolcová streda 18. februára,
Nanebovstúpenie Pána 14. mája,
Zoslanie Ducha Svätého 24. mája.

6. Krstom Krista Pána sa končí via-
nočné obdobie a začína obdobie
cezročné pred pôstnym obdobím.

7. Spoločné stretnutie birmovancov
2. ročníka stredných škôl bude
v piatok 16. 1. po večernej sv.
omši. Doneste si so sebou preu-
kazy sv. omší.

Svoje milodary na temperovanie a dlažbu kostola môžete posielať aj na číslo nášho
účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 7654.
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TTTTTREBIŠOVREBIŠOVREBIŠOVREBIŠOVREBIŠOV:::::
zostatok z roku 2013: 16 952,08 €
príjmy spolu: +94 547,42 €
v tom:  zvonček 28 374,59 €

milodary a príspevky 35 412,00 €
zbierky na odoslanie 8 660,86 €
nájom z pôdy 5 824,28 €
úroky 4,85 €
iné príjmy nedaňové 1 270,84 €
príspevky ŠR a mesta 15 000,00 €

výdavky spolu: -93 324,05 €
v tom:

bohoslužobné a liturg.pom. 1 234,40 €
energie 10 281,56 €
opravy a údržba 26 575,90 €
kancelária, tlf.,poštovné 1 563,57 €
technické zhodnot.majetku 29 352,68 €
akcie (vr.použ.dotácie mesta) 8 097,27 €
odoslané zbierky
   na Ordinariát 8 660,86 €
príspevky do fondov
   Ordinariátu 1 215,23 €
ostatné (knihy,časop,iné..) 6 342,58 €

zostatok k 31.12.2014: 18 175,45 €

ZZZZZEMPLÍNSKEEMPLÍNSKEEMPLÍNSKEEMPLÍNSKEEMPLÍNSKE H H H H HRADIŠTERADIŠTERADIŠTERADIŠTERADIŠTE:::::
zostatok z roku 2013: 2 216,45 €
príjmy: +3 735,58 €
  príjem od sponzorov: +2 000,00 €
výdavky spolu: -5 508,46 €
zostatok k 31.12.2014: 2 443,57 €

Štatistika 1.sv.prij. Birm. Sobáše
sviatostí ch d m ž

2014 (2013) 31 39 92 53 29 45 50

Spolu: 92 (54) 53 (75) 29 (31)

Krsty Pohreby

70 (65) 95 (86)

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI
Sviatosť krstu prijali: v sobo-
tu 20. 12. 2014 Patrik Merjavý,
27. 12. Sofia Horovská, 28. 12.

Tibor Bugata a 3. 1. 2015 Lea Szu-
csová. Vítame ich v našom spoločen-
stve. Nech sú rodičom na radosť
a svetu na osoh.

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvý, druhý a tretíkrát:
Miroslav Ridoš a Zuzana Križovská

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke

medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY


