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XIX. ročník

10. januára 2016
Krst Krista Pána

Resp.: Pán požehná svoj ľud pokojom.
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kvôli ktorému Boh zoslal na zem
svojho Syna.

Starí ľudia rozprávajú, že každý
človek žije na zemi preto, aby splnil
svoju úlohu a Boh si ho povolá až
vtedy, keď ju dokončí. Možno výmy-
sel a možno pravda! Tak, ako Ježiš
prijal svoju úlohu a zachránil ľudí
pred večnou smrťou, aj my sme po-
volaní urobiť niečo pre ľudí okolo
nás. Veď v krste sa stávame Božími
deťmi a sme povinní stať sa prorok-
mi pre iných. Podobne ako Ján Krsti-
teľ, by sme mali hovoriť ľuďom o Bo-
hu, ktorý pôsobí v našich životoch
skrze mnohé uzdravenia, vľúdne slo-
vá, úsmevy, vypočuté modlitby, pokoj
v rodinách...       n

Zuzana Bačová, katechétka

DNEŠNÝM DŇOM sa končí via-
nočné obdobie. Človek by
predpokladal, že by sme po-

slednýkrát mali počuť slová Písma,
ktoré nám pripomenú malého Ježiš-
ka v Betleheme, idylku svätej rodiny,
či tých, ktorí ako prví pochopili zna-
menia čias a prišli sa pokloniť Bo-
žiemu Synovi. Opak je však pravdou
– stretávame sa s dospelým Ježišom.

Ježiš už nie je tým malým rozkoš-
ným dieťatkom v jasličkách, ale dos-
pelým mužom, ktorý začína svoje ve-
rejné pôsobenie. Jeho krst nebol
niečím bezvýznamným, nejakou po-
vinnosťou, či snahou pripodobniť sa
ľuďom, ktorí nasledovali Jána Krsti-
teľa a počúvali jeho výzvy. Ježiš vní-
ma dôležitosť krstu, no po jeho pri-
jatí sa neprihovára k ľuďom, nepres-
viedča ich, neučí, ale v tichosti
a pokore sa modlí k Bohu Otcovi. To
ticho a pokoru, ktoré sa spájajú
s jeho narodením, odhaľujeme aj na
začiatku verejného pôsobenia. Veď
nešlo len o krst, ale o požehnanie
a naplnenie Duchom Svätým, ktoré
bolo nevyhnutné pre splnenie diela,
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UDALOSŤOU ROKA bola kňazská
vysviacka diakona Michala Škul-
ku. Nastúpil na kaplánske miesto

vo farnosti Jenkovce. Sprevádzajme ho aj
ostatných kňazov, ktorí vyšli z našej far-
nosti, modlitbou ich kňazským životom.

Ďalšie významné udalosti: Púť do Svä-
tej zeme so sprievodcom vdp. Rastislavom
Dvorovým. Sporadicky nás vzdeláva v bib-
lickej teológii. Púť do Izraela mnohým spl-
nila ich životný sen. Duchovné cvičenia
pre mužov. Zúčastnilo sa ich 17 mužov,
niektorí boli prvýkrát. Cvičenia všetkých
obohatili a nasmerovali k hlbšiemu vní-
maniu svojho života v Bohu.

V rámci Roka zasväteného života
sme predstavovali jednotlivé zasvätené
osoby z našej farnosti. Prednáška v mú-
zeu o spiritualite ich života sa stretla so
živým záujmom a svedectvom rehoľníkov
z nášho mesta. Medzi významné osob-
nosti v súčasnosti patrí dekan Teologic-
kej fakulty v Olomouci prof. Peter Tavel,
OP a generálna radkyňa Spoločnosti
dcér kresťanskej lásky v Paríži sr. Žofia
Daniščáková.

Manželské večery priniesli veľa pozi-
tívneho do manželského života účastní-
kov. O ďalšie kolo už nebol záujem. Po-
mohli sme pri separácii piatim párom
rozvedených alebo žijúcich v nesviatos-
tných zväzkoch. S mladými farníkmi
sme sa zúčastnili Druhého pochodu za
život v Bratislave. Zvolili sme novú
FER. Má 6 členov. V rámci adventného
a pôstneho obdobia sa snažíme robiť
charitu – vianočný a veľkonočný dar.

Cirkev nás v tomto roku obohatila brá-
nou milosrdenstva. Vážme si to, využí-
vajme Božiu priazeň voči našej minulosti.
Obnovili sme a v deň začiatku Roka mi-
losrdenstva a na jeho počesť sme po-
žehnali kríž pred kostolom z r. 1908.

Oživeniu pastorácie by pomohla nová

pastoračná rada. Pozývame dobrovoľní-
kov, ktorí by pomáhali plniť pastoračné
úlohy, starať sa o deti, napr. pomocou
eRka. Funguje detský zbor na detským
omšiach aj na hodnotnej jasličkovej po-
božnosti. Mládež sa schádza na piatko-
vých stretnutiach, čo oceňujeme. Priví-
tali by sme otvorenosť mladých voči zas-
väteným osobám a kňazom, ktorí im
môžu ponúknuť duchovnú skúsenosť
kresťanského života.

Doplnili sme chýbajúcu a vymenili
poškodenú historickú dlažbu v celom
kostole. Prikryli sme bočné kaplnky pri
vchode do kostola titan-zinkovým ple-
chom. Rovnakým, aký je na veži. Bola
odkrytá južná časť fasády kostola, aby
preschla celá stena. Ak dostaneme dotá-
ciu od štátu, budeme pokračovať v jej
obnove. Prvýkrát sa urobil a zdokumen-
toval výskum celej stavby kostola pod-
ľa šiestich etáp. Prezentovali sme ho po-
čas farského dňa. Po čase ho treba vydať
vo forme turistického sprievodcu. Vydali
sme stolový farský kalendár, ktorý za-
chytáva činnosť živej farnosti.

Po predstavení dvoch vzoriek sa us-
kutočnilo referendum o výmene lavíc.
92% bolo za a 8% proti. Na ABÚ prišlo
množstvo anonymov, ktoré ukázali opozí-
ciu farského spoločenstva. Oceňujeme
otvorenosť postoja FER, ktorá je pripra-
vená hovoriť o tejto veci s každým z vás.
Neobjektívna kritika uháša ducha, ale
povzbudenie ho roznecuje. Vo výmene
budeme pokračovať, pretože vaša vôľa,
vyjadrená v referende, zaväzuje.

Na podnet arcibiskupa sme sa s gréc-
kokatolíkmi oficiálne dohodli na pre-
vádzkovaní a finančnom vyrovnaní ne-
mocničnej kaplnky, ktorá 17 rokov slú-
žila každému a nikomu. Odteraz sa o jej
údržbu a liturgickú službu v nej budú
striedavo každý rok starať obe farnosti.

Všetkým dobrodincom, ktorí poctivou
službou a financiami zabezpečovali du-
chovný a hmotný život farnosti, veľmi
ďakujem.  Jozef Gnip, dekan



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

1 Sam 1,1-8; Ž 116; Mk 1,14-20 11:30 ¤ Anna 75 r.živ.

Prinesiem ti, Pane, obetu chvály. 18:00 † Janka

6:30
1 Sam 1,9-20; (Ž)1 Sam 2,1b-e.4-8; Mk 1,21-28 11:30 ¤ Andrej, Anna

Srdce mi plesá v mojom Bohu. 18:00 † Ján, Helena

1 Sam 3,1-10.19-20; Ž 40; Mk 1,29-39 6:30
11:30 † Michal, Anna, Mária

18:00 ¤ rod. Ižova, Mitrova

6:30
1 Sam 4,1-11; Ž 44; Mk 1,40-45 11:30 † Michal 

Vykúp nás, Pane, veď si milosrdný. 18:00 † Anna

1 Sam 8,4-7.10-22a; Ž 89; Mk 2,1-12 6:30
11:30 † Michal, Imrich, Alžbeta, 

Margita18:00 † Anna

1 Sam 9,1-4.10b.17-19;10,1a; Ž 21; Mk 2,13-17 7:00 ¤ Mária

Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje. 18:00 † Mária 1. výr.

7:10 ranné chvály

7:30 † Mária, Július, František

Iz 62,1-5; Ž 96; 1 Kor 12,4-11; Jn 2,1-11 9:00 ¤ Ružena s rod.

10:30 ¤ pro populo

18:00 † František

Po
11.1. 

Ut
12.1. 

Pi
15.1. 

So  
16.1.

Št
14.1.

Ne
17.1.

St
13.1. 

2. nedeľa v období cez rok

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať 

budem naveky.

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť 

tvoju vôľu.
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OZNAMY

1. Bohuznámi venovali 2x po 30 € na
kostol.

2. Na slávnosť Zjavenia Pána sme
požehnali 45 nahlásených do-
mov a bytov.

3. Krstom Krista Pána skončilo via-
nočné obdobie, ktoré bolo pre našu
farnosť požehnaním na liturgické
slávenie, čo sa týka účasti farní-
kov na bohoslužbách, vianočného
koncertu, jasličkovej pobožnosti a
výzdoby. Ďakujeme všetkým zain-
teresovaným na slávení Narode-
nia Pána za ich službu a pomoc.

4. Od pondelka 11. 1. pokračujeme
v slúžení sv. omší v nemocničnej
kaplnke. Tento rok sa podľa doho-
dy o upratovanie a výzdobu kapln-
ky stará gréckokatolícka farnosť.

5. Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša
a Svätej Tváre originálnym spô-
sobom napĺňa svoj prísľub, že ani
v nebi nebude nečinná, ale bude
pracovať na posvätení ľudí na ze-
mi. Relikvie tejto svätej karmeli-
tánky obleteli už skoro celý svet
a naša krajina má tu česť byť jej
hostiteľom. Poďme v sobotu 16. 1.
spolu s ňou objaviť, že naším „po-
volaním je láska“.
V Michalovciach budú jej relikvie
od 9.00 v Kláštore sv. Terézie
z Lisieux, ul. Farská č. 1. O 10.00
prenesenie relikvií do kostola Na-
rodenia Panny Márie; o  11.00 sv.
omša.
Vo Vranove n/T. v Bazilike minor
13.00 príchod relikvií, Liturgia pri-
vítania, Litánie; 14.00 Prezentácia
zo života svätice;  14.30 čas pre
rodiny; 15.00 Tichá adorácia;
17.00 Vešpery; 18.00 Modlitba sv.
ruženca; 18.30 sv. omša.
Veľká Lomnica, kláštor Redem-
ptoristiek 20.15 Moleben, Utie-
reň; 22.00-7.30 Bdenie pri relik-
viách aj pre verejnosť.
Autobus do Vranova odchádza

17.1.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Ruttkayová E. Czuľbová R. Vaníková M. Princíková

žalm J. Obrin
2. čítanie D. Biž E. Šimkovičová N. Tomková V. Leško

prosby M. Bižová A. Šimkovičová M. Plonický Z. Lešková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

o 15.30 hod. Záujemcovia, nahláste
sa v sakristii. Cestovné je grátis.

6. Týždeň modlitieb za zjednote-
nie kresťanov v tomto roku bude
v našej farnosti 17. 1. o 16. hod.,
kedy sa budú všetci duchovní pas-
tieri modliť na tento Kristov úmy-
sel. Bohoslužba slova bude na té-
mu Povolaný zvestovať veľké skutky
Pánove (porov. 1 Pt 2, 9). Kazate-
ľom božieho slova bude prot. Mgr.
Ladislav Bilý, pravoslávny duchov-
ný. Na bohoslužbe sa zúčastní aj
primátor mesta a predstavení re-
hoľných spoločenstiev pôsobia-
cich v meste. Pozývame všetkých
kresťanov na modlitbový zápas
o jednotu.

   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)
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TTTTTREBIŠOVREBIŠOVREBIŠOVREBIŠOVREBIŠOV:::::
zostatok z roku 2014: 18 175,45 €
príjmy spolu: +87 346,93 €
v tom:  zvonček 40 959,86 €

milodary a príspevky 11 954,20 €
zbierky na odoslanie 11 571,66 €
nájom z pôdy 5 806,03 €
úroky 5,42 €
iné príjmy nedaňové 6 699,76 €
príspevky ŠR a mesta 10 350,00 €

výdavky spolu: -71 901,51 €
v tom:

bohoslužobné a liturg.pom. 1 696,39 €
energie 6 325,89 €
opravy a údržba 38 774,97 €
kancelária, tlf.,poštovné 1 698,50 €
akcie (vr.použ.dotácie mesta) 3 650,77 €
odoslané zbierky
   na Ordinariát 11 571,66 €
príspevky do fondov
   Ordinariátu 1 209,23 €
ostatné (knihy,časop.,iné...) 6 974,10 €

zostatok k 31.12.2015: 33 620,87 €

ZZZZZEMPLÍNSKEEMPLÍNSKEEMPLÍNSKEEMPLÍNSKEEMPLÍNSKE H H H H HRADIŠTERADIŠTERADIŠTERADIŠTERADIŠTE:::::
zostatok z roku 2014: 2 448,47 €
príjmy: +2 984,39 €
výdavky spolu: -2 725,95 €
zostatok k 31.12.2015: 2 706,91 €


