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Resp.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
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NA NOVÝ ROK SI zvykneme dávať
predsavzatia, čo všetko by sme
mali vykonať, aby sa nám vždy

darilo, aby sme zas postúpili o kúsok
dopredu. Pán Boh nám pomáha želať si
a uskutočňovať zmeny k lepšiemu
najmä v našich osobných životoch. Náš
pohľad na počiatku nového roka upiera-
me do budúcnosti, aké dni nás čakajú,

svojom živote, raz Boh vo svojej veľko-
rysosti nechá zaskvieť na našu slávu.

V živote mnohých z nás sa iste bude
aj v tomto roku dotvárať obraz nášho
povolania, ktoré sme dostali od Boha.
To všetko, čo iní vidia na nás, čo v ti-
chu prináša život každého z nás pre
toho druhého, to, čo vidíme ako nedo-
cenené zo strany iných, sa každý rok

prenáša do toho
ďalšieho. Závisí
len od nás sa-
mých ako to, čo
nás zraňuje,
s čím ťažko mô-
žeme súhlasiť,
sami nezmení-

me. Otvorené obchody v nedeľu, dlhé
rady u lekára, nízke ohodnotenie za vy-
konanú prácu, zneužívanie detí, násil-
níctvo na našich uliciach, nepoctivé
správanie politikov...

Je toho veľa, čo narúša kolobeh náš-
ho života. Potrebujeme sa zastaviť, ve-
dieť sa tešiť z maličkostí, jednoduchos-
ti, napĺňať svoje srdce a myseľ pokojom,
rozvahou, láskou a úprimnou radosťou
z narodenia Božieho Syna.

Sme na začiatku nového roku, vybe-
ráme sa na ďalšiu cestu. Náš pomy-
selný batoh je naplnený predsavzatiami
a želaniami. Možno si len priať, aby sa
splnila aspoň časť z nich. Nech nám
nechýba rovnováha života i Božia pomoc
vo všetkom, čo nás v tomto roku
očakáva.         – km –

Vysporiadanie pozemkov. Doteraz
nám nepatrila časť farského dvora, ktorá
vznikla zasypaním medze. Mesto nám
schválilo výmenu parcely spred kostola.
Na sídlisku Sever boli roky na našom
pozemku dve zastavané plochy, ktoré
sme po dohode s ABÚ odpredali už teraj-
ším vlastníkom. Skončila sa nájomná

PLÁNY NA ROK 2017
Sú spracované projekty na reštauro-

vanie pôvodnej steny prvého kostola
z 13. storočia. Problémom je objavenie
pôvodnej steny, ktorá bola murovaná
a neomietnutá s pôvodnými zamurovaný-
mi oknami. Dokonca sa tam nachádza
portál ozdobený fragmentmi fresiek. Roz-
sah a kvalitu reštaurovania určíme podľa
dotácie na rok 2017. Ak bude dostatok
finančných prostriedkov, zreštauruje sa,
alebo sa zdokumentuje, čo sa tam na-
chádza a zakonzervuje. To je uvažovanie
odborníkov KPÚ a ORA. Dňa 18. 12. 16
zomrel riaditeľ reštaurátorských činností
na našom kostole, preto musíme počkať
na nového riaditeľa.

Druhý projekt sa týka vydania kniž-
nej publikácie Pavlínsky kostol v Tre-
bišove. Publikácia prináša na svetlo no-
vé poznatky o stavebno-historickom vý-
voji kostola, výtvarnej výzdobe interiéru
na základe umelecko-historického a reš-
taurátorského výskumu z r. 2014. Kniha
prinesie zviditeľnenie nášho kostola a
mesta Trebišov, lebo prinesie poznatky,
ktoré sa nikdy neobjavili, iba sa tušili.

Pred kostolom treba vymeniť stojany
na bicykle, aby spĺňali praktické, histo-
rické a estetické kritériá. Plánom je zho-
toviť a vymeniť všetky lavice a lavičky
v celom kostole, aby všetko ladilo a tvori-
lo kompaktný celok. Začneme vpredu.
Tu by sa vrátila pôvodná Andrášiho lavi-
ca z r. 1857, ktorú repasujeme spolu
s ďalšími dvoma a doplnili by sme ich
vkusnými novými lavicami.

Rok 2017 sa bude niesť v cirkvi
v znamení stého výročia Panny Márie
vo Fatime. Na konci júla sa kaplán
s mladými chystá na stretnutie mládeže
do Medžugoria.

Dňa 14. 4. uplynie 10 rokov od po-
žehnania farského kostola v Trebišove
a 5. 5. filiálneho v ZH. Pozveme otcov bis-
kupov a dekana J. Dronzeka, aby pred-
sedali týmto slávnostiam. J. Gnip, dekan

zmluva s Poľnotrendom. S novým nájom-
com sme uzatvorili výhodnejšiu zmluvu
o 32 € za hektár. Poďakovanie patrí D.
Bižovi za administratívne vybavovanie
zmlúv na katastri a ABÚ.

Naša farnosť bola predstavená v relá-
cii Týždeň s farnosťou Trebišov začiat-
kom decembra v televízii LUX. Za vyda-
rené považujem advent a vianočné obdo-
bie, adventný aj vianočný koncert.

Počas európskeho predsedníctva SR
sa cirkev na Slovensku v nedeľu modlila
za jednotlivé členské štáty EÚ.

Prosíme a vyzývame poslancov mest-
ského zastupiteľstva, aby podporovali
rozhodnutia, ktoré napomáhajú spoloč-
nému dobru všetkých obyvateľov mesta,
jeho rozvoju na všetkých úrovniach. Aby
hľadali spoločnú reč pre dobro zvere-
ných občanov. Páni poslanci, máte veľ-
kú rozhodovaciu moc a zároveň veľkú
zodpovednosť pred obyvateľmi i Bohom.

Hovorí sa, že deti v rómskej osade
pred sociálnymi dávkami hladujú. Ak je
to pravda, musíme robiť protiopatrenia.
Najprv mesto potom cirkvi.

Oznamy sú o živote farnosti. Mnohí
sa sťažujú, prečo ich čítame. Iní tvrdia,
že je to potrebné. Nečítame všetko, iba
heslovite, aby zaznelo, čím farnosť ako
spoločenstvo Božieho ľudu žije v danom
týždni. Ľudia čítajú oznamy ako román,
zo zvedavosti, nie ako smerodajnú smer-
nicu pre život spoločenstva. Ak nebudú
oznamy, prestane farnosť žiť.

PASTORAÈNÉPASTORAÈNÉPASTORAÈNÉPASTORAÈNÉPASTORAÈNÉ
ZHODNOTENIE  ROKA 2016ZHODNOTENIE  ROKA 2016ZHODNOTENIE  ROKA 2016ZHODNOTENIE  ROKA 2016ZHODNOTENIE  ROKA 2016

dokončenie

s akými osobnými nielen materiálnymi
investíciami stojíme na začiatku roka.
Koľko dobrého prinesieme sami sebe,
svojim blížnym, rodine, spoločnosti.

Nádej a radosť je veľmi úzko spätá
najmä s naším statočným postojom ku
všetkému, čo nás ešte len postretne.
Nezabúdajme ani na obyčajnú všednosť
života, v ktorej sa aj v tomto roku možno
bude striedať radosť s bolesťou, úspech
so sklamaním, láska s nenávisťou. Mož-
no na našej ďalšej púti stretneme veľa
rôznych ľudí, koľko nových tvárí znovu
objavíme, mnohí z nich nás možno
obohatia, pomôžu.

Kde všade nás povedú naše cesty,
koľko námahy, očakávaní či porozume-
nia nám prinesú? Nezabudnime, že kaž-
dú iskierku dobra, ktorú vykonávame vo

Pane, poz¡ehnaj naše srdcia,
aby boli stále tvojím príbytkom,

aby ich hriala tvoja láska,
aby ony hriali láskou navôkol.

Janko Silan



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
Hebr 5,1-10; Ž 110; Mk 2,18-22 6:30

11:30 ¤ z rod. Kataríny

18:00 † Radko

Sv. Antona, op. 6:30
Hebr 6,10-20; Ž 111; Mk 2,23-28 11:30 † Michal

Pán má svoju zmluvu stále na mysli. 18:00 † Anna

Hebr 7,1-3.15-17; Ž 110; Mk 3,1-6 6:30

11:30 † Gejza, Jozef

18:00 † Michal 3.výr.

Hebr 7,25–8,6; Ž 40; Mk 3,7-12 6:30
11:30 ¤ rod. Kovalíkova

18:00
Hebr 8,6-13; Ž 85; Mk 3,13-19 6:30

11:30 ¤ Mária 80 r.ž.

18:00

Sv. Agnesy, pn. mč. 7:00
Hebr 9,2-3.11-14; Ž 47; Mk 3,20-21

Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. 18:00 † Jozef, Anna, Milan

7:10 ranné chvály

7:30 † Mária, Július, František

Iz 8,23b–9,3; Ž 27; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 9:00 † Mária

10:30 ¤ pro populo

18:00 † rod. Bumberova
Pán je moje svetlo a moja spása.

Po
16.1.

Ut
17.1.

Pi
20.1. 

So
21.1. 

Št
19.1.

Ne
22.1.

St
18.1.

Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu 

Melchizedechovho.

Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu 

Melchizedechovho.

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom.

3. nedeľa v Cezročnom období
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OZNAMY

1. Na kostol darovali Bohu známi 20 €
a cez bankový účet 10 €, Ružencové
bratstvo darovalo procesiový kríž.

2. „Z dôvodu silného zemetrasenia, kto-
ré 30. 10. 2016 postihlo Taliansko
s epicentrom v meste Norcia, sa na
mňa obrátil s prosbou o pomoc náš
kňaz Daniel Jancusko pôsobiaci
v tejto oblasti. Preto som sa rozhodol,
že prvú januárovú zbierku použijeme
na tento účel. Zbierka sa uskutoč-
ní v nedeľu 22. 1. 2017“, naria-
ďuje arcibiskup Bernard Bober.

3. Ponúkame nepredané farské stolo-
vé kalendáre na rok 2017 zadarmo.

4. Na slávnosť Zjavenia Pána 6. 1.
sme požehnali 35 domov a bytov.

5. Vo filiálnom kostole ZH sme v ne-
deľu 8. 1. pastoračne vyhodnotili rok
2016 aj hospodárenie s financiami.

6. 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 piatok 20. 1. o 18. hod., kedy bu-
de sláviť mládežnícku omšu a potom
bude prednáška v kostole. Zároveň
vyhlasujeme na podporu jeho uš-
ľachtilého charitatívneho diela fi-
nančnú zbierku pri sv. omši.

7. Bratia dominikáni pozývajú na ďa-
kovnú slávnosť za pričlenenie do-
minikánskeho kostola v Košiciach
k Bazilike Santa Maria Maggiore
22. 1. o 11. hod. spojenú s ukonče-
ním 800-ročnice od založenia reho-
le. Pozvanie patrí hlavne členom
Ružencového bratstva. Hláste sa
v sakristii alebo u horliteľky na
tel. 0918 361584 .

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

9. Ekumenická bohoslužba sa us-
kutoční v nedeľu 29. 1. o 14.30
v gr. kat. chráme v ZH. Týždeň

22.1.2017 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie A. Šimkovičová E. Hovancová J. Muchinová sr. Alojzia

žalm J. Babejová

2. čítanie A. Zapotoková E. Dulovičová M. Lörinčíková M. Vargová

prosby B. Lešová C. Rostášová A. Potocká H. Fraňová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

modlitieb za jednotu kresťanov
od 18. do 25. januára sa sústredí
na 500. výročie reformácie, pričom
jeho motto bude znieť „Kristova
láska nás pobáda k zmiereniu“
(porov. 2 Kor 5, 14). Prípravné
stretnutie duchovných otcov bude
23. 1. na našom farskom úrade.

10. Predmanželské náuky pre snú-
bencov budú v sobotu 11., 18.,
a 25. februára o 9. hod.

11. Mons. Bernard Bober, arcibiskup,
13. 11. 2016 vyznačil titulom die-
cézna svätyňa (sanctuarium dioe-
cesanum) farský kostol Božieho
milosrdenstva farnosti Košice –
KVP. Toto vyznačenie má prispieť
k tomu, aby sa veriacim hojnejšie
poskytovali prostriedky spásy
pestovaním schválených foriem
ľudovej nábožnosti pre spásu ich
duší a na väčšiu slávu Trojje-
diného Pána Boha.

12. Apoštolská penitenciária v mene
Sv. Otca Františka vyhlásila Jubi-
lejný rok Baziliánskeho rádu sv.
Jozafáta, ktorý potrvá od 12. 11.
2016 do 25. 11. 2017. Jubilejný rok
baziliáni slávia pri príležitosti 400-
tého výročia obnovenia Rádu.
S tým súvisí možnosť získať úpl-
né odpustky pri návšteve Kapln-
ky Krista Kráľa otcov baziliánov
v Trebišove za obvyklých podmienok.

13. Slovensko sa v piatok 6. 1. 2017
rozlúčilo s akademickým malia-
rom Ladislavom Záborským. Sv.
omša spojená s pohrebnými obrad-
mi sa konala vo farskom Kostole
sv. Martina v Martine. V homílii
žilinský biskup Mons. Tomáš Galis
povedal: „Cez kontempláciu krásy
vesmíru, krásy stvorenia, krásy ži-
vota, krásy ľudského bytia, krásy
Evanjelia a krásy Ježiša Krista,
majster Záborský tvoril krásu. Krá-
sa, ktorá ho fascinovala, ale aj celým
jeho životom ho viedla tam, kde Boh,
prameň krásy, prebýva. Cez krásu
doputoval k večnej kráse.“


