
Pre vnútornú potrebu vydáva Rím.kat. farský úrad Návštevy Panny Márie v Trebišove;
Mariánske nám. 253/3 | tel.: (056) 672 27 73 | svetlo.kriza@post.sk | http://trebisov.rimkat.sk

Redakčná rada: Ľubomír Bajus, Július Galgan, Viera Halászová, Kristína Kmeťová,
Ladislav Koščák, Mária Ruttkayová, Pavol Urban. Tlač: Miga s.r.o. Trebišov. 27.12.2016.   M

1
2017

XX. ročník

1. januára 2017
Nedeľa Narodenia Pána

Resp.: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás.

U

SLÁVNOSŤ PANNY Márie Boho-
rodičky slávime na ôsmy deň
po Narodení Pána. Obnovená

liturgia sa tak vracia k pôvodnej pra-
xi Cirkvi, ktorá už v 6. storočí v tento
deň slávila spomienku Panny Márie.
Toto prepojenie so slávnosťou Naro-
denia Pána nám pomáha uvedomiť si
pravdu viery, že Panna Mária je
Božia Matka – Bohorodička.

Edvin Berger, kaplán

Bohočlovekom. A tu prichádza otáz-
ka: odkiaľ druhá božská osoba vzala
ľudské telo?

Efezský koncil v r. 431 vyhlásil, že
Mária sa ľudským počatím Božieho
Syna vo svojom lone skutočne stala
Božou Matkou: „Bohorodičkou... nie
preto, že by prirodzenosť Slova a jeho
božstvo bolo prijalo začiatok svojho pô-
vodu zo svätej Panny, ale preto, že si
z nej vzalo sväté telo obdarené rozumo-
vou dušou, s ktorým je Božie Slovo hy-
postaticky zjednotené, a preto sa hovorí,
že sa narodilo podľa tela“ (KKC 466).

Každý deň si vtelenie Božieho Sy-
na pripomíname v modlitbe Anjel Pána
slovami: „A Slovo sa telom stalo a pre-
bývalo medzi nami “ (Jn 1, 14). Znejú ako
hymnus víťazstva Božej lásky k člove-
ku, ktorý si svojou vinou skompliko-
val prístup k Bohu. No Boh nemohol
prehrať svoj boj o spásu človeka. Vy-
užime tento Boží dar aj v nastávajú-
com roku. Požehnaný Nový rok!       n

Tituly Matka Božia a Bohorodička
vystupovali do popredia v súvislosti
s chápaním ľudskej prirodzenosti Je-
žiša Krista.

Bolo to v 5. storočí, keď nesto-
riánska heréza videla v Kristovi ľud-
skú osobu spojenú s božskou oso-
bou Božieho Syna. Proti tomuto blu-
du sv. Cyril Alexandrijský a tretí
ekumenický koncil v Efeze r. 431 vy-
hlásili: „Slovo (druhá božská osoba)
tým, že vo svojej osobe zjednotilo so se-
bou telo oživené rozumovou dušou... sa
stalo človekom“ (KKC 466). Týmto člo-
vekom je Ježiš Kristus, ktorý však
nie je ľudskou, ale božskou osobou,
no má aj ľudskú prirodzenosť, a je

BOHORODIÈKA
–JEDNAJEDNAJEDNAJEDNAJEDNAZNÁSNÁSNÁSNÁSNÁS

SVIATOK ZJAVENIA PÁNA sa v ľu-
dovej tradícii označuje nespráv-
ne ako sviatok Troch kráľov. Vie-

me, že Písmo hovorí o mudrcoch („má-
goi“), nie o kráľoch a ani to, že by boli
traja. To vytvorili až stredoveké legendy.

Pôvod sviatku, ktorý slávime 6. ja-
nuára, má svoje počiatky na kresťan-
skom Východe. Tam sa v gréčtine via-
nočný sviatok označuje ako hé epifaneia,
zjavenie, v Kapadócii na konci 4. stor.
ho označujú ta fóta, svetla, a Ján Zlato-
ústy ho označuje ta epifaneia alebo ta
theofaneia, t.j. „zjavenie“, „Božie zjave-
nie“. Teologický pojem epifaneia sa
objavuje už v 3. stor. u Origena a neskôr
u ďalších autorov alexandrijskej školy.
Eusebios na začiatku 4. stor. za „epifa-
niu“ neoznačuje len prvý Kristov prí-
chod, ale i jeho zjavenie učeníkom po
vzkriesení a tiež jeho druhý príchod.

EPIFÁNIA–––––
ZJAZJAZJAZJAZJAVENIEVENIEVENIEVENIEVENIEPÁNA

(História sviatku)(História sviatku)(História sviatku)(História sviatku)(História sviatku)

podobné, že tento sviatok
sa už nejakú dobu slávil
a bolo možné ho označiť
za tradičný. Potvrdzujú to
jednak ustálené liturgické
čítania, jednak ustálený okruh
tém, o ktorých Augustín na tento svia-
tok kázal. Napriek tomu hipponský bis-
kup vysvetľuje, prečo treba sláviť Na-
rodenie Pána i Epifániu. Zrejme vtedy
ešte žila generácia, za života ktorej sa
sviatok začal sláviť. Je dokonca možné,
že pri začiatku tohto slávenia bol Au-
gustín, ktorý sa s ním spolu so svojimi
priateľmi mohol zoznámiť počas svojho
pobytu v Miláne v r. 384-387. Sviatok
v Afrike odmietali sláviť len donatisti,
ktorí nemali cirkevné spoločenstvá ani
s africkými katolíkmi, ani s východný-
mi cirkvami, a ktorí slávili narodenie
Pána 25. decembra. Sviatok 6. januára
považovali za novotu zavedenú Katolíc-
kou cirkvou, o ktorej tvrdili, že sa
skompromitovala so štátnou mocou.

Augustín nevykladá grécke slovo epi-
faneia len v úzkom význame sviatku zja-
venia Krista mudrcom či pohanom, ale
používa ho aj pre Ježišovo zjavenie uče-
níkom, jeho zjavenie po vzkriesení
a nakoniec i pre zjavenie v sláve na
konci vekov. Pridržuje sa tak pôvodnej
teologickej šírky pojmu, ako sa zaužíval
vo východnej teológii.

V kázaniach na Epifániu sa Augus-
tín snaží vyložiť vzájomný vzťah Naro-
denia Pána a tohto sviatku a tiež rozdiel
v ich obsahu. Kým oslava 25. decembra
kladie dôraz na Kristovo telesné naro-
denie a jeho zjavenie židovskému náro-
du, slávnosť 6. januára sa sústredí na
jeho zjavenie národom, totiž cirkvi, kto-
rá vzišla z pohanov. Sviatok Epifánie sa
tak stáva sviatkom spásy ponúknutej
celému svetu, všetkým národom. Svia-
tok Zjavenia Pána sa má podľa Augustína
sláviť rovnako ako Vianoce, lebo obidva
sviatky pripomínajú Krista, ktorý sa dal
poznať ako svetlo sveta. – bl –

Vo východnej teológii znamená pojem
theofania Božie zjavenie, videnie nebes-
kého Krista či pomoc danú Kristom –
Slovom veriacemu – avšak v 70-tych ro-
koch 4. stor. začína označovať u kappa-
dóckych otcov sviatok Kristovho naro-
denia, teda Vianoce. Ako sviatok odliš-
ný od sviatku narodenia Krista je potom
termín dosvedčený u Jána Zlatoústeho
a u Prokla z Konštantinopolu.

Zdá sa však, že pôvod sviatku 6. ja-
nuára je starší, najskôr sa začal sláviť
v Egypte za Atanáza. Implicitné zmienky
o ňom obsahuje Atanázov sviatočný list
z r. 329. Výslovne však slávenie Epifánie
v Egypte dosvedčuje až Kasián po r. 420.

V Afrike najrozsiahlejšie svedectvo o
tejto problematike podávajú Augustínove
spisy. Uvádza v nich, že sviatok Epifá-
nie sa slávi po celom svete. Je pravde-



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

Charitný dom J.M. 9:00 9:00
Rómska osada

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Sv. Bazila Veľkého a sv. Gregora 
Nazianzského, bs. uč.

6:30

1 Jn 2,22-28; Ž 98; Jn 1,19-28       Uzreli 11:30 † Mária, Ján, Anna, Štefan

všetky končiny zeme spásu nášho Boha. 18:00 † Mária, Štefan

1 Jn 2,29–3,6; Ž 98; Jn 1,29-34 6:30

11:30 † Juraj

18:00 ¤ Mário, Zuzana, Veronika

1 Jn 3,7-10; Ž 98; Jn 1,35-42 6:30
11:30 ¤ Hedviga

18:00 † Kamil

6:30
1 Jn 3,11-21; Ž 100; Jn 1,43-51 11:30 † Štefan

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem. 18:00 † rod. Šoltésova

Zjavenie Pána 7:10 ranné chvály

prikázaný sviatok 7:30
Iz 60,1-6; Ž 72; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 9:00 † Andrej, Veronika

10:30 ¤ pro populo

18:00
1 Jn 3,22–4,6; Ž 2; Mt 4,12-17.23-25 7:00 ¤ žijúci členovia RB

Otec dal Synovi kráľovstvo všetkých národov. 18:00 ¤ Jozef a Juliana, 50.r.spol.ž.

7:10 ranné chvály

7:30 † Anton, Mária

Iz 42,1-4.6-7; Ž 29; Sk 10,34-38; Mt 3,13-17 9:00 † Jozef

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ sr. Alojzia
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Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho 

Boha.

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho 

Boha.

Krst Krista Pána

Pán požehná svoj ľud pokojom.
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OZNAMY

1. Na lavice daroval p. Blažej 100 €, na
vianočnú výzdobu Bohu známe 300 €
a 30 €, na večeru pre osamelých p.
Petrová 20 € a na kostol Bohu známi
50 € a 200 €.

2. Pred vianočnými sviatkami 21. 12.
sme osadili druhý rad lavíc bez kľa-
čadiel. Vyrobila ich firma ESIMA Ing.
Marka Šimkoviča. Ich zhotovenie tr-
valo trocha dlhšie, ako sme očakáva-
li, ale kvalita práce tento problém
prekryla. Pri demontáži starých vyra-
dených lavíc sme dali repasovať je-
den pár Adraššiho lavice z r. 1858
Petrovi Repkovi z Plechotíc, ktorý
pred časom upravoval ich podlahu.
Po nich bude pokračovať v repaso-
vaní ďalších dvoch párov lavíc, ktoré
nie sú pamiatkovo chránené, ale
majú historickú a umeleckú hodnotu.

3. V nedeľu 18. 12. náhle zomrel v 52.
roku života Ing. Ivan Tkáč, riaditeľ
Oblastného reštaurátorského ateliéru
v Levoči, ktorý na našom kostole ria-
dil odborné reštaurátorské práce
a pravidelne sa zúčastňoval kontrol-
ných dní na stavbe. Pohrebu 22. 12.
o 13. hod. sa zúčastnil dekan v Spiš-
skej Novej Vsi. R.I.P.

4. Počas celého roka 2016 k riadnemu
chodu kostola aj farského úradu pris-
peli svojou prácou: kňazi, kostolníci,
kantorky a kantori, katechétky, čle-
novia farskej ekonomickej rady, eko-
nómka, lektori a lektorky, mimo-
riadni rozdávatelia sv. prijímania,
údržbár, manželia, psychologička pre
školu snúbencov, miništranti, spevo-
kol dospelých Magnificat, mládežníc-
ky a detský zbor, kvetinárka, členky
aktivačných prác, rehoľné sestry,
animátori na detských táboroch, dob-
rovoľníci pri pastoračných aktivi-
tách. Všetkým vďačíme za celoročnú
službu a zvlášť nezištnosť. Nech Pán,

6 + 8.1.2017 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Ruttkayová E. Šimkovičová M. Lörinčíková H. Andrejková

žalm D. Telepčáková
2. čítanie T. Tink A. Šimkovičová E. Capová E. Andrejková

prosby B. Lešová E. Czuľbová Z. Bačová E. Andrejko

ÈÍTANIA NA PIATOK AJ NEDE¼U

ktorému tým poslúžili, ich aj bohato
odmení!

5. Ďakujeme členom Ružencového brat-
stva za modlitby množstva ružencov
a financovanie aktivít a vecí pre far-
nosť. Členom Fokoláre za duchovnú
formáciu jednotlivých farníkov. Hnu-
tie kresťanských spoločenstiev detí
eRko obnovilo svoju činnosť medzi
deťmi. Laické spoločenstvo MAM sa
tiež usiluje o účasť na charizme
Matky Alfonzy Márie. Spoločenstvo
Nehem sa venuje pastorácii mládeže.

6. V piatok je prikázaný sviatok Zjave-
nie Pána a sv. omše budú ako v ne-
deľu, kedy požehnáme tzv. Trojkrá-
ľovú vodu, ktorou si požehnajte svoje
príbytky.

7. Nové domy a byty, ktoré chcete po-
žehnať, nahláste v sakristii do 4. 1.
Požehnávať ich budeme v utorok
6. 1. od 13. hod.

8. Svätý Otec vyjadril úprimnú sústrasť
všetkým blízkym obetí leteckého ne-
šťastia v Rusku slovami: „Nech Pán
poteší drahý ľud Ruska a rodinných
príslušníkov pasažierov na palube lie-
tadla: novinárov, členov posádky a vyni-
kajúci zbor a orchester armádnych síl.
Nech preblahoslavená Panna Mária pod-
poruje priebeh súčasného pátrania. V r.
2004 zbor vystupoval vo Vatikáne pri
26. výročí pontifikátu sv. Jána Pavla II.
Modlime sa za nich.“

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA JANUÁR
Evanjelizačný: Prosme, aby všetci kres-
ťania vo vernosti Pánovmu učeniu mod-
litbou a bratskou láskou napomáhali
obnovu cirkevného spoločenstva a spo-
lupracovali pri riešení aktuálnych prob-
lémov ľudstva.
Úmysel KBS: Aby si každý z nás uvedo-
moval, že jednota medzi kresťanmi je
podmienkou účinnejšieho svedectva
o Božej láske.

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

2016 (2015) 35 23 46 0 27 17 32 36 29

Spolu: 46 (64) 0 (1) 32 (41)

Krsty Pohreby

58 (65) 65 (86)44 (53)

Birm.


