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XX. ročník

8. januára 2017
1. nedeľa v Cezročnom období

– Krst Krista Pána

Resp.: Pán požehná svoj ľud pokojom.

U

PRVÚ NEDEĽU v období „Cez rok“
slávime ako sviatok Krstu Krista
Pána. Touto udalosťou sa začína

Ježišovo verejné účinkovanie. Ježiš sa
prvýkrát objavuje na verejnosti, keď
z Galiley prichádza k Jordánu, aby sa
dal Jánovi pokrstiť. Práve tu pri rieke
Jordán sa Ježiš postavil do radu tých,
pre ktorých prišiel na svet, aby ich vy-
kúpil z hriechov. Tu Ježiš začína svoje

Gabriela Karičková, katechétka
vody či na strmé skaly, aby mohli člove-
ka zachrániť, tak robí Otec, keď posiela
Syna, aby zachránil každého človeka.
Sviatok Krstu Pána nám ponúka príleži-
tosť zamyslieť sa nad sviatosťou krstu,
nad jej podstatou a skutočným význa-
mom pre náš život. Tak ako pri Ježišo-
vom krste vidíme nádherný vzťah lásky
Otca a Syna, tak aj my sme krstom
vstúpili do vzťahu s Bohom a tým sme
sa stali jeho milovanými deťmi a on na-
ším Otcom.

Krst nás posväcuje a zároveň zasvä-
cuje Bohu. Ježišov krst ako začiatok
jeho pozemského účinkovania pripomí-
na, že aj náš krst je spojený s verejným
pôsobením. Stať sa kresťanom nie je
záležitosť len jedného momentu sláve-
nia krstu ale celoživotný záväzok. Náš
krst máme stále žiť, s krstnými milos-
ťami máme spolupracovať a svoj vzťahu
k Bohu máme neustále rozvíjať.       n

poslanie: „Neprišiel som volať spravodli-
vých, ale hriešnikov“ (Mt 9, 13). Samotný
krst je v evanjeliu spomenutý len okrajo-
vo. Jeho význam vyjadruje rozhovor s Já-
nom, ktorý predchádzal krstu, a Otcovo
svedectvo, ktoré zaznelo hneď po ňom.

Ján najprv odporoval: „Ja by som sa
mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku
mne?“ (Mt 3, 14). Ale keď Ježiš nalie-
hal, pokrstil ho. Vtedy zostúpil na Ježi-
ša Duch Svätý v podobe holubice a z ne-
ba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn,
v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3, 17). Otec
vkladá do svojho Syna všetko svoje zaľú-
benie tak, ako je napísané aj v knihe
proroka Izaiáša: „Hľa, môj služobník, pri-
viniem si ho, vyvolený môj, mám v ňom
zaľúbenie“ (Iz 42, 1).

Toto je najimpozantnejší obraz Boha,
ktorého nikto nikdy nevidel, ale ktorý
práve v tejto chvíli ukazuje svoju tvár.
Tak ako záchranári sa vrhajú do ohňa,

KRSTPPPPPÁNAÁNAÁNAÁNAÁNA

ROK 2016 SA NIESOL v znamení
Božieho milosrdenstva. Začali sme
ho uctením relikvie sv. Terézie

Ježiškovej vo Vranove n. Topľou. V ja-
nuári sa konala vo farskom kostole Eku-
menická pobožnosť cirkví mesta. Podob-
ne to bolo aj vo filiálnom kostole v ZH.

Trápi nás rozvodovosť, ktorou naj-
viac trpia deti. Sviatostné manželstvo sa
uzatvára v kostole a sú tam prítomní
traja on, ona a Boh. Ak na tretieho člena
zväzku zabúdame, manželská láska, ktorá
je na začiatku zmyslová, sa bez duchov-
ného vývoja časom rozpadne.

V máji bola voľba nových horliteľov
Ružencového bratstva. Väčšinou ostali
pôvodné horliteľky, ktoré si zvolili aj
hlavnú horliteľku. Horliteľka má byť že-
na zbožná a nekonfliktná. Jej život je za-
meraný viac na Boha ako na seba. Mod-
lenie a čítanie v kostole nie je vecou
prestíže, ale služby spoločenstvu. Brat-
stvo finančne veľmi podporuje farské
aktivity.

V júni došlo k výmene kaplánov Ko-
curko–Hudák za Babjak–Berger. Mysle-
li sme si, že si nezvykneme, ale skoro
sme si zvykli aj zabudli.

Rehoľná sestra Veronika odišla do
Košíc a nahradila ju sr. Miriam, ktorá
pracuje v Charite a píše nám matriky.

Magnificat dostal nové vedenie, ktoré
ho možno obrodí. Vážim si ich ľudské
priateľstvá a stretnutia. Katolícky zbor
vtedy dobre spieva, keď sa to páči Bohu.
Ak jednotliví členovia zboru spievajú
srdcom, ktoré je blízko Boha a nespolie-
hajú sa iba na svoj talentovaný hlas
a prestíž až odboj voči Cirkvi.

Rok milosrdenstva – kaplnka milo-
srdenstva, brána a púte. Pôstny kazateľ
a kaplán v Trebišove sa stal pomocným
biskupom. Prišiel prvýkrát do farnosti
s relikviou sv. Ondreja.

Kostolné lavice sú osadené a spusti-
lo sa podlahové kúrenie. Lavice sú vyda-
rené. Na ich realizácii má zásluhu M.
Šimkovič. To, že je perfekcionalista, sa
prejavilo aj v ich opracovaní. Každý, kto
tu príde, ich pohladká a pýta sa: „Kto
vám ich robil?“ A my hrdo odpovedáme:
„Ta my, ta chto.“ Svedectvo, že tu žijú
schopní a ochotní ľudia.

Jozef Gnip, dekan
dokončenie nabudúce

Náboženstvo sa nevyužíva na dosiah-
nutie egoistických ambícií, ale žije sa
pre náboženstvo. Evanjelium je návod na
život s Bohom a pre Boha. Do kostola
chodíme na stretnutie s Bohom, aby nás
posvätil a nie prezentovať svoju nábož-
nosť pred ľuďmi. Cirkev treba budovať a
nie iba kritizovať a nevidieť v nej nič
dobrého. Prečo? Lebo je Kristovo mystic-
ké telo a hlavou je Kristus. Sme jej sú-
časťou a vydávame o nej svedectvo pred
svetom. Ona je pobožná, lebo každý deň
chodí do kostola. Nové vetrovky a... Koľ-
ko je v nás lásky a koľko egoizmu?

Organizujeme pre deti dva tábory a je-
den aj pre rómske deti. Záujem stúpa.
Ožilo eRko. Prvoprijímajúce deti majú
vlastnú omšu v utorok. Rodičia modlite
sa s deťmi. Žijú v sekularizovanom až
pohanskom prostredí, preto potrebujú
rozmer nadprirodzena, vašej rodičovskej
lásky a príklad kresťanského života.

Mládež Nehem má stretnutia piatka-
mi, ale na omšu pred stretnutím niektorí
neprídu. Birmovanci sa chytili na púti v
Krakove, na akcii KILO, ale jednotlivci
stoja na omšiach vonku. S mnohými sa
dá pracovať trpezlivo a s láskou. Rodičia
chráňte ich od predmanželského intím-
neho života, od voľnej lásky a spoločné-
ho bývania. Spôsobí to v nich zmätok
a zranenia, deformuje ich pohľad na
život a zabíja ducha lásky k Bohu, kto-
rého milujeme, ak zachovávame jeho pri-
kázania.
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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

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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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 ¤ Katarína

Klaňajme sa Bohu spolu s jeho anjelmi. 18:00 † za duše v očistci

Hebr 2,5-12; Ž 8; Mk 1,21-28 6:30
11:30 ¤ Anna, Andrej

18:00 ¤ rod. Vajdova

6:30
Hebr 2,14-18; Ž 105; Mk 1,29-39 11:30 † Michal, Anna

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 18:00 ¤ Igor

Hebr 3,7-14; Ž 95; Mk 1,40-45 6:30
11:30 † Ján, Marek

18:00 ¤ Adela, Mário, Matej

6:30
Hebr 4,1-5.11; Ž 78; Mk 2,1-12 11:30 ¤ Anna 70 r.ž.

Nezabúdajme na Božie diela. 18:00
Hebr 4,12-16; Ž 19; Mk 2,13-17 7:00 ¤ Eduard 80 r.ž.

Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. 18:00 † Anna

7:10 ranné chvály

7:30 † Ján, Anna, Michal

Iz 49,3.5-6; Ž 40; 1 Kor 1,1-3; Jn 1,29-34 9:00 † Ján

10:30 ¤ pro populo

18:00

Po
9.1.

Ut
10.1.

Pi
13.1. 

So
14.1. 

Št
12.1.

Ne
15.1.

St
11.1.

Svojho Syna si ustanovil za vládcu nad 

dielami svojich rúk.

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas 

a nezatvrdzovali si srdcia.

2. nedeľa v Cezročnom období

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
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OZNAMY

1. Pánova sláva sa nám zjavila a vždy
sa bude zjavovať medzi nami, až
kým On sám nepríde. V rytmoch
a striedaní času si pripomíname
a prežívame tajomstvá spásy. Cen-
trom celého liturgického roka je
posvätné Trojdnie ukrižovaného,
pochovaného a vzkrieseného Pána,
ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú
noc – v tomto roku 16. apríla.
Každú nedeľu, ktorá je Veľkou no-
cou týždňa, svätá Cirkev sprítom-
ňuje túto veľkú udalosť spásy,
v ktorej Kristus premohol hriech
a smrť. Z Veľkej noci pramenia
všetky sväté dni: Popolcová stre-
da – 1. marca (začiatok Pôstneho
obdobia), Nanebovstúpenie Pána –
25. mája, Zoslanie Ducha Sväté-
ho – 4. júna, Prvá adventná nedeľa
– 3. decembra.

2. Bohu známe darovali na lavice
300 € a 100 € a na kostol 100 €.

3. Na budúci piatok 13. 1. pri sv.
omši o 18. hod. každý birmovanec
spolu s rodičom odovzdá preukaz
birmovanca o účasti na kateché-
zach, sv. omšiach, sv. spovediach
a aktivitách spojených s prípravou
na prijatie sviatosti birmovania.
Súčasne s vyhodnotením doteraj-
šej prípravy dostane nový preukaz
na ďalšie obdobie. Všetkým za ich
snahu duchovne rásť ďakujeme
a povzbudzujeme k úprimnému
a poctivému prístupu k príprave.

4. Farár v Žakovciach Mgr. Ing. Ma-
rián Kuffa, Dr. h. c., ktorý sa ve-
nuje špeciálnej pastorácii cca 300
bezdomovcov, asociálov a bývalých
väzňov zavíta do našej farnosti v pia-
tok 20. 1. o 18. hod., kedy bude
sláviť mládežnícku omšu a potom
bude prednáška v kostole. Zároveň
vyhlasujeme na podporu jeho
ušľachtilého charitatívneho diela
finančnú zbierku pri sv. omši.

15.1.2017 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie D. Biž R. Bartovič M. Plonický M. Princíková

žalm J. Dibdiak

2. čítanie M. Bižová I. Bartovičová R. Vaníková V. Leško

prosby M. Čierna T. Bartovič N. Tomková Z. Lešková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)

HHHHHOSPODÁRENIEOSPODÁRENIEOSPODÁRENIEOSPODÁRENIEOSPODÁRENIE VVVVV RRRRR..... 20162016201620162016

TTTTTREBIŠOVREBIŠOVREBIŠOVREBIŠOVREBIŠOV:::::
zostatok z roku 2015: 33 620,87 €
príjmy spolu: +108 353,21 €
v tom:  zvonček 32 107,35 €

milodary, zbierky 18 324,14 €
zbierky na odoslanie 9 246,35 €
nájom z pôdy, predaj maj. 12 444,76 €
dotácia zo ŠR 30 000,00 €
iné príjmy nedaňové 6 224,73 €
úroky 5,88 €

výdavky spolu: -111 387,74 €
v tom:

bohoslužobné a liturg.pom. 2 023,49 €
energie 4 334,03 €
opravy a údržba (vr. lavíc) 74 841,18 €
kancelária, tlf.,poštovné 1 983,62 €
akcie 3 858,55 €
odoslané zbierky
   na Ordinariát 9 246,35 €
príspevky do fondov
   Ordinariátu 1 230,23 €
ostatné (drobný majetok,
   knihy,časop.,iné...) 12 951,90 €
daň z príjmov 1 278,39 €

zostatok k 31.12.2016: 30 586,34 €

ZZZZZEMPLÍNSKEEMPLÍNSKEEMPLÍNSKEEMPLÍNSKEEMPLÍNSKE H H H H HRADIŠTERADIŠTERADIŠTERADIŠTERADIŠTE:::::
zostatok z roku 2015: 2 704,46 €
príjmy spolu: +5 112,68 €
v tom:  zvonček, zbierky 1 921,55 €

milodary 191,00 €
dotácia od obce 3 000,00 €
úroky 0,13 €

výdavky spolu: -5 447,34 €
v tom:

bohoslužobné a liturg.pom. 28,90 €
energie 709,77 €
nákupy, opravy kostola 3 949,15 €
kancelárske náklady 55,18 €
akcie 149,67 €
ostatné (drobný majetok) 554,67 €

zostatok k 31.12.2016: 2 369,80 €

5. Laické spoločenstvo Matky Alfon-
zy Márie bude mať stretnutie
v nedeľu 22. 1. o 15. hod. v reko-
lekčnej miestnosti.


