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Resp.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám
svoju spásu.

U

Gabriela Karičková, katechétka

DNES NA DRUHÚ ADVENTNÚ
nedeľu slávime prvýkrát na Slo-
vensku aj biblickú nedeľu. Bis-

kupi Slovenska ju preložili z tretej veľko-
nočnej nedele na dnešný deň. Ponúka
sa nám možnosť pre rozhodnutie k pra-
videlnému čítaniu Svätého písma. Slá-
venie Biblickej nedele upriamuje našu
pozornosť na dôležitosť Božieho slova.

Kniha kníh, má mimoriadny pôvod, zís-
kala si jedinečné miesto aj vo svetovej
literatúre a mala by mať aj mimoriadne
miesto v našom živote.

Všetky knihy Biblie boli napísané
z vnuknutia Ducha Svätého a sú adre-
sované všetkým ľuďom. Sväté písmo sa
nedá čítať ako román. Nevydáva svoje
posolstvo ľahko a všetko hneď nie je
úplne jasné. V Biblii sa nájdu príbehy
neobyčajného hrdinstva a oddanosti,
ale aj najchladnejšie ľudské činy, ktoré
dokáže človek urobiť. Láska i vášeň sa
tu nachádzajú vedľa viery i pochybnos-
tí. Pravidelné čítanie Biblie je spolu
s modlitbou a cirkevným spoločenstvom
spôsobom ako rozvíjať svoju vieru.

Niektorí postupujú tak, že si každý
deň prečítajú jednu kapitolu zo Starého
a jednu z Nového zákona. Iní si najskôr
prečítajú Nový zákon a potom idú na
Starý. Ďalší uprednostňujú náhodné
listovanie alebo čítanie obľúbených pa-
sáží. Najlepšie je, že Biblia obsahuje ne-
konečné množstvo kontextov, a preto je
iná pri každom prečítaní. Fascinujúce
na biblických postavách je to, že nie sú
statické. Rastú vo viere, Boh ich vedie,
a tak sa každý môže aj v súčasnosti sto-
tožniť s hociktorou postavou z Biblie.

Aj dnešný úryvok z evanjelia podľa
Marka nás pozýva vydať sa na cestu
poznávania Boha. Prijmime toto poz-
vanie, a tak prehlbujme svoju vieru
a svoj kontakt s Božím slovom.      n

Sme na začiatku liturgického roka
a práve adventné obdobie je zamerané
na prípravu slávenia Slova, ktoré sa
stalo telom. Aj úvodný verš z dnešného
Markovho evanjelia prezrádza radostnú
zvesť o Ježišovi Kristovi – Božom Syno-
vi, ktorý priniesol nový život svojimi
slovami a mocnými skutkami. Biblia,

ČASOPIS VYCHÁDZAL
ako občasník až do
7. čísla roku 1999,

keď do farnosti prišli aktív-
ni kapláni, ktorí boli ochot-
ní písať úvodníky a zaviedli
aj biblické stretnutia. Pán
kaplán M. Forgáč (dnes po-
mocný biskup Košickej arci-
diecézy) navrhol, aby sme časopis vydá-
vali pravidelne týždenne. Aby bola zabez-
pečená operatívnosť vydávania, zmenili
sme aj tlačiareň na miestnu, spočiatku
to bol K-Print. Tak vznikla pozmenená
podoba – pribudli liturgické oznamy aj
aktuálne oznamy zo života farnosti na
nasledujúci týždeň. Pán dekan Lauda
súhlasil a bol hrdý na Trebišov, lebo
v tom čase časopis vydávalo iba zopár
farností v celej arcidiecéze. Od tých čias
úvodník písali kňazi, pán dekan Dron-
zek do písania zapojil aj katechétky. Ča-
sopis získal aj pravidelných odberateľov
a dnes je pre každého samozrejmosťou.

Technické spracovanie zo začiatku ne-
bolo až také jednoduché. Po príchode kap-
lána Forgáča sa časopis-týždenník pri-
pravoval po večeroch na jeho počítači.
Výsledkom bol vytlačený časopis na pau-
záku-zrkadlo, ktorý sa osobne nosil do
tlačiarne ráno, aby popoludní bol vytla-
čený. Neskôr sa kúpil nový farský počí-
tač a nový sadzačský softvér do kance-
lárie.

Tlačiareň K-Print nemala v tom čase
skladací stroj, a tak,
keď sme časopis
priniesli z tlačiar-
ne, museli sme ho
poskladať na formát
A5. Bola to dosť zdĺ-
havá operácia a aby
bol časopis včas
pripravený na dis-
tribúciu, bol často
doma u pána Galga-
na ručne skladaný.
Skladala celá rodina,

niekedy aj členovia rady
a keď sa nestíhalo aj miniš-
tranti pred sv. omšou. Ob-
časník sme vydávali v malom
náklade okolo 200 kusov.
Keď sa periodicita časopisu
zmenila a pribudli aktuálne
oznamy, počet sme zvýšili
až na 1200 výtlačkov.

Ďalšia zmena v technickej príprave
časopisu nastala, keď sme dostali ponu-
ku na sponzorskú tlač časopisu od tla-
čiarne MIGA a s rozvojom internetu. Tla-
čiareň MIGA má skladací stroj, takže
odpadla nutnosť ručného skladania a roz-
voj internetu umožnil zasielanie hotového
zrkadla časopisu cez e-mail, teda odpadla
ranná návšteva tlačiarne s pauzákom.

Prvé stretnutia redakčnej rady boli
pod gaštanom pred kostolom. Boli to
pekné okamihy, plné pokory a odovzda-
nosti do Božej vôle. Nikto z členov nemá
potrebné žurnalistické ani masmediálne
vzdelanie. Bola tu iba chuť niečo robiť
pre farnosť. Možno by tú chuť bolo treba
niečím doplniť, zmodernizovať, vydať ob-
čas nejaký obšírnejší almanach zhŕňa-
júci históriu i súčasnosť našej farnosti.

Časopis oslávil 20. narodeniny. O
dvadsať rokov sú starší aj členovia re-
dakčnej rady. Okrem dvoch členov sú to
samí dôchodcovia. Ak vám, Trebišovčania,
záleží, aby ste držali každú nedeľu časopis
v ruke, vytypujte spomedzi seba ľudí,
mladých ľudí, ktorí by boli ochotní „hľadať

dobro, slúžiť v tichu“,
nastúpiť na naše
miesta, aby Svetlo
kríža svietilo aj ďal-
ším generáciám.

Redakčná rada
ďakuje Pánu Bohu,
Duchu Svätému, že
sprevádzal tvorbu
časopisu po 20 ro-
kov, ako aj vám
všetkým za podporu
a modlitby. – hv –

Redakčná rada Svetla kríža
s vdp. Laudom 24.8.2003

BIBLICKÁNEDE¼ANEDE¼ANEDE¼ANEDE¼ANEDE¼A



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 10:30

Charitný dom J.M. 9:00
Rómska osada 14:00

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

Iz 35,1-10; Ž 85; Lk 5,17-26 11:30 † Štefan

Hľa, náš Boh príde a spasí nás. 18:00 † rod. Kičinkova

6:30
Iz 40,1-11; Ž 96; Mt 18,12-14 11:30 † Július

Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou. 18:00 † Valent, Vladimír

Sv. Lucie, pn. mč. 6:30
Iz 40,25-31; Ž 103; Mt 11,28-30 11:30 za bývalých polit.väzňov soc.

Duša moja, dobroreč svojmu Bohu. 18:00 † Ladislav, Michal, Anna

Sv. Jána z Kríža, kň. uč. 6:30
Iz 41,13-20; Ž 145; Mt 11,11-15   Milostivý a milo- 11:30 † Anton, Božena

srdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. 18:00 † Dáša

Iz 48,17-19; Ž 1; Mt 11,16-19 6:15 rorátna sv. omša

11:30 † Štefan

18:00 ¤ Veronika 70 r.ž.

Sir 48,1-4.9-11; Ž 80; Mt 17,10-13       Bože, obnov 7:00
nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. 18:00 ¤ Jozef s rod.

7:10 ranné chvály

7:30 † Peter

9:00 ¤  rod. Murnikova

10:30 ¤ pro populo

Duša mi plesá v mojom Bohu. 18:00 † Alžbeta, Rudolf, Anna, Michal

Iz 61,1-2a.10-11; (Ž) Lk 1,46b-48.49-50.53-54; 

1 Sol 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28

3. adventná nedeľa

Po
11.12.

Ut
12.12.

Pi
15.12. 

So
16.12. 

Št
14.12.

Ne
17.12.

St
13.12.

Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo 

života.
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OZNAMY

1. Rodina Galganova venovala na
kostol 50 € a bohuznámy cez ban-
kový účet 50 €. Zbierka na podporu
charitatívnych diel v arcidiecéze či-
nila v ZH 20 €, v TV 610,80 € a Ru-
žencové bratstvo darovalo 50 €.

2. V sobotu 2. 12. na akcii KILO sa
vyzbieralo 263 balení múky, 10 ba-
lení sójových rezancov, 6 ks krú-
pov, 7 ks detskej krupice, 13 ks
mäsových konzerv, 15 balení čaju,
85 balení ryže, 96 fliaš oleja, 28 l
mlieka, 15 ks instantných polie-
vok, 10 balení strúhanky, 19 kg
soli, 67 kg cukru, 42 balení fazule
a hrachu, 3 balenia kyslej kapusty,
185 balení cestovín. Do akcie sa
zapojilo 37 birmovancov, 4 dospelé
dobrovoľníčky a kapl. Branislav.
Všetkým darcom aj dobrovoľníkom
v mene obdarovaných ďakujeme za
stovky kilogramov darov a úsilie.

3. Publikáciu Pavlínsky kostol v Tre-
bišove sme podarovali pánom bis-
kupom, kňazom rodákom, primáto-
rovi, základným a stredným ško-
lám, aby sa šírili poznatky o
kostole medzi mladou generáciou.
Predali sme 50 ks Mestskému úra-
du a predáva sa aj v Múzeu.

4. Projekt Advent s Konferenciou
biskupov Slovenska bude trvať od
3. do 24. 12. 2017. V tomto čase
vám každý deň príde na e-mail
myšlienka s fotografiou. Ide o
myšlienky, ktoré vytvoril tím pro-
jektu, vychádzajú z evanjelia dňa.
Projekt nadväzuje na podobné
projekty z minulosti. Adresa:

https://zamyslenia.kbs.sk
5. Počas adventu organizujeme Via-

nočný dar, finančnú zbierku na
podporu chudobných vo farnosti.
Milodary vložte, prosíme, do vyzna-
čenej schránky.

6. Každú stredu o 14. hod. je v róm-
skej osade katechetické stretnutie
s katechétkou a rehoľnou sestrou.

17.12.2017 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Ruttkayová M. Bartovičová R. Vaníková M. Princíková

žalm P. Sopková

2. čítanie T. Tink R. Bartovič N. Tomková I. Pribulová

prosby B. Lešová T. Bartovič M. Plonický 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)

24.12. tam bude o 14. hod. sv. omša.
7. Rorátne sv. omše začínajú ráno o

6.15 hod. rannými chválami, o 6.30
hod. sv. omša a adventné raňajky.
Termíny v piatok 15. 12. pre mlá-
dež a v utorok 19. 12. pre deti.

8. Stretnutie Laického spoločenstva
Matky Alfonzy Márie bude v ne-
deľu 17. 12. o 15. hod. v rekolek-
čnej miestnosti.

9. Na budúcu nedeľu budú animáto-
ri Tábora Škriatok predávať ruč-
ne vyrobené vianočné mydielka.
Cena sú 2 €. Kúpou podporíte Tá-
bor Škriatok.

10. Spovedanie nahlásených chorých
a prvopiatkarov bude v utorok
19. 12. Prosíme nahlásiť ich do ne-
dele 17. 12.

11. Dňa 17. 12. od 14. do 17. hod. po-
zýva Hnutie Fokoláre na stretnu-
tie Mária – cesta k Ježišovi  v Cir-
kevnej strednej odbornej škole sv.
Jozafáta v Trebišove.

12. V ZH vo filiálnom kostole sa služ-
by člena FER vzdal V. Koščak,
preto farár na jeho miesto menuje
Jozefa Princíka, nar. 18. 11. 1982.
Menovaný zloží predpísaný sľub pri
sv. omši.

13. Stolový farský kalendár na rok
2018 s fotografiami zo života farnosti
si môžete za 5 € kúpiť v sakristii.

14. Divadlo Zjavenie vo Fatime bude
v nedeľu 17.12. o 16.30 hod. v na-
šom kostole. Predvedú mladí
ochotníci a nadšenci.

15. Vianočné spovedanie bude počas
týždňa od pondelka 18. 12. až do
piatka 22. 12.: ráno od 6. hod., na
obed od 10.30 hod. a večer od 17.
hod. V sobotu 23. 12. spovedáme
od 9. do 13. hod. Ráno sv. omša
nebude, ale až o 12. hod. V ZH
spovedáme v sobotu od 16. hod.
a sv. omša je o 17. hod.

16. Rehoľné sestry a dekan organizu-
jú štedrú večeru pre farníkov,
ktorí sú sami alebo v núdzi. Nech
sa prihlásia v sakristii do 17. 12.


