
3. 1. - 3. 3. sa uskutočnili prednášky
o pôsobení pavlínov v Trebišove v 16.
a 17. stor. Súčasťou bola výstava najstar-
ších kníh z čias pavlínov. Dvakrát sa
uskutočnil odborný výklad fresiek na
strope kostola.  27. 1. sme privítali re-
likviu bl. sr. Alfonzy Márie Epingerovej

v sprievode s provinciálnou sestrou
Kongregácie sestier Najsv. Spasiteľa Grá-
ciou a jej sprievodom.  Pri príležitosti
400. výročia od smrti troch sv. Košic-
kých mučeníkov sme si uctili ich relik-
vie od 31. 1. do 2. 2.  5. 2. uplynulo
500 rokov od smrti zakladateľa pavlín-
skeho kláštora Imricha Perényiho.
Ďakovnú Eucharistiu za dušu donátora
z rímskeho misála z r. 1753 slávili pavlíni
z Vranova n. Topľou.  Konferencia o po-
solstve mučeníka Štefana Iglódyho,
OFM Conv sa uskutočnila 12. 3. v Mú-
zeu. Začala slávnostnou bohoslužbou
s arcibiskupom Bernardom, diecéznym
biskupom Antalom Majnekom z Mukače-
va a pomocným biskupom Edwardom Ká-
wom, OFM Conv. z Ľvova a kňazmi
z piatich dekanátov. Ľvovský biskup
nám doniesol relikviár s vlasmi sv. Jána
Pavla II.  Ľudové misie s pátrami ver-
bistami sa konali od 10. 3. do 17. 3. na
čele s p. Jánom Kušnírom.  Slávnosť
Kristovho tela a Krvi sa konala za
účasti vojenského ordinára Mons.
Františka Rábeka v mestských vojen-
ských kasárňach kapt. Jána Nálepku
spolu s gréckokatolíkmi 20. 6.  Publi-
kácia Pavlínsky kláštor v Trebišove
bola prezentovaná na odpustovej sláv-
nosti 30. 6. Celebroval ju provinciál pav-
línov v Šaštíne p. Martin Lehončák,
OSPPE. Na slávnosti bol predstavený
portrét biskupa v Oradey Augustína
Benkoviča, OSPPE. V závere sme sa roz-
lúčili s kaplánom Branislavom Bab-
jakom.  23. 6. si farár pripomenul 25
rokov kňazstva slávením Eucharistie,
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5. januára 2020
2. nedeľa po narodení Pána

Resp.: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

U

EVANJELISTA JÁN NÁS túto ne-
deľu privádza na úplný počiatok
všetkého. Svet je stvorený, aby

tu bol priestor pre zväzok, v ktorom
sa Boh spojí s človekom. Je takpove-
diac stvorený podľa vnútorného plánu
tohto zväzku a Tóry. Ako uviedol ešte
kardinál Ratzinger: „Je súčasne
zakladacou a manželskou listinou.“
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ky, ktorú v sebe niesol Boh, a ktorá
v ňom bola premenená v dejinný
priestor medzi Bohom a jeho výtvo-
rom. Slovo je teda skutočne tým plo-
diacim a stvorenie akousi konkretizá-
ciou a rozvinutím prvotnej správy.

Evanjelista pokračuje, že Slovo sa
stalo telom, aby bolo na počiatku aj
toho, čo bolo vykúpené. A slovo tohto
Slova nás upozorňuje, že všetko, čo
bolo skrze neho stvorené a vykúpené,
len skrze neho môže byť spasené. A
síce vierou, že toto Slovo je Boh z Bo-
ha, Svetlo zo Svetla, Otcov Syn, ktorý
prišiel, aby sme mali život. Povstal
človek, aby svedčil o Svetle. Majú tak
robiť všetci, ktorí toto Svetlo prijali.
Táto reč o Slove je tichou, ale dosť
zrozumiteľnou výzvou pripraviť si uši.
A táto reč o Svetle je radou pretrieť si
oči... Ale v jednom i druhom prípade
ide o srdce, ktoré sa má dokorán
otvoriť tomuto Slovu a tomuto Svetlu
– jeho náuke a jeho príkladu.      

Prvá veta Tóry: „Na počiatku stvoril
Boh nebo a zem,“ je úplne vedome pri-
pomenutá u Jána, ba čo viac, jediná
veta: „Na počiatku bolo Slovo,“ v pod-
state zhŕňa celú správu o stvorení.
To, čo nám tu evanjelista hovorí, je
dôležitým kľúčom pre interpretáciu
správy na začiatku knihy Genezis.
Ukazuje totiž, že jednotlivé prvky
tohto záznamu o stvorení sú obrazné.
Na týchto elementárnych prvkoch sa
objasňuje základná situácia. Svet je
stvorený a to, z čoho pochádza, je
logos, čo znamená „zmysel“ a súčasne
„slovo“. Môžeme povedať, že Boh nie
je len idea, ale je reč, konanie. „Na
počiatku bolo Slovo“ znamená, že svetu
predchádza duchovný zmysel, totiž
idea sveta. Svet je takpovediac
zhmotnením idei a pôvodnej myšlien-

NA POÈIATKU
Beáta Šimková, katechétka

na ktorej kázal exkaplán Adrián Pruša.
Popoludní sa konal Far fest za hojnej
účastí farníkov.  Kapl. Stanislava
Vintera, ktorý prišiel z farnosti Lipany,
sme privítali 1. 7.  1. 7. skončil služ-
bu kostolníka Juraj Tomko a nastúpila
Elena Capová.  Jubilejný 10. ročník
pešej púte do Baziliky vo Vranove n.
Topľou bol 7. 9. Organizuje ju Bohu
známa Eva. Misijný pamätník nena-
rodeným deťom bol 15. 9. - 5. 10. Ano-
nymne sa prihlásilo 223 nenarodených
detí.  Zbierka na Ukrajinu na opravu
strechy farského kostola vo Veľkom Be-
reznom činila 4 211 €.  4. 11. došlo
k výmene kostolníčky a predstavenej
rehoľnej komunity sr. Antónie Veselej
za sr. Stanislavu Šlangovú.  22. 11.
v deň úcty sv. Šarbela sme získali jeho
relikviár (časť jeho odevu) a jeho obraz.
 Socha zmŕtvychvstalého Krista z 18.
stor. bola zrekonštruovaná Viliamom
Lacom z Vybúchanca 12. 4. 12 dreve-
ných lavíc bolo umiestnených v kap-
lnke Sedembolestnej Panny Márie. Vyro-
bila ich ESIMA s.r.o., Trebišov, Ing.
Marek Šimkovič 16. 4.  Od 8. 7. sa na
svätyni pokračovalo s dočistením fasády
a rímsy na východnej strane kostola. Z
oporných múrov sa odstránil starý plech
a urobilo sa maltové lôžko pre nový titan
zinkový plech. Práce realizoval Viliam
Laco z Vybúchanca s pomocníkom.
 Od 2. 11. začal s fasádou na svätyni
Novstav plus s. r. o. a práce boli ukonče-
né 6. 12. v celkovej hodnote 17 533 €.
 Od 1. do 12. 12. firma Tullis pokryla
piliere a parapety pod oknami na sväty-
ni v hodnote 5 324 €.  Urobili sme mi-
moriadnu zbierku pre postihnutých vý-
buchom plynu v Prešove.  Dobrá účasť
birmovancov a ohlasy na evanjelizačný
kurz Filip, aj ich zapojenie do charita-
tívnej akcie KILO.  Počas adventu bolo
veľa charitatívnych aktivít – vianočný
dar, KILO, benefičný koncert.  Boho-
slovec Tomáš Toma nastúpil do kňaz-
ského seminára do nultého ročníka. 

ROK 2019 VO FARNOSTI
telegrafi cky



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
Zjavenie Pána 7:10 ranné chvály

prikázaný sviatok 7:30 ¤ Helena 80 r.ž.

Iz 60,1-6; Ž 72; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 9:00 ¤ rod. Princíkova

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Ján, Anna, Ján, Barbora

1 Jn 3,22–4,6; Ž 2; Mt 4,12-17.23-25 6:30
11:30 † Anna, Tichomír, Marta

18:00 ¤ Bianka, Damián

1 Jn 4,7-10; Ž 72; Mk 6,34-44 6:30
11:30 ¤ Marián a Tomáš s rod.

18:00 † Mária, Ján

1 Jn 4,11-18; Ž 72; Mk 6,45-52 6:30

11:30 † rod. Kubaliakova, Kožiakova, 

Kubizniakova

18:00 † Milan

1 Jn 4,19–5,4; Ž 72; Lk 4,14-22a 6:30
11:30 ¤ Andrej, Anna

18:00 ¤ Ondrej 89 r.ž. s rod.

1 Jn 5,5-13; Ž 147; Lk 5,12-16           Chváľ, 7:00 ¤ Terézia s rod.

Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. 18:00 ¤ Jozef s rod.

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Andrej, Mária 70 r.ž.

Iz 42,1-4.6-7; Ž 29; Sk 10,34-38; Mt 3,13-17 9:00 ¤ Katarína s rod.

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Michal

Po
6.1.

Ut
7.1.

Pi
10.1. 

So
11.1. 

Št
9.1.

Budú sa ti klaňať, Pane, 

všetky národy sveta.

Otec dal Synovi kráľovstvo všetkých národov.

Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Ne
12.1.

St
8.1.

Krst Krista Pána

Pán požehná svoj ľud pokojom.

OZNAMY

1. Na oltár venovala bohuznáma rodina
200 € a bohuznámi 50 € a 3x 20 €.

2. Vianočný dar počas adventného ča-
su, kedy Cirkev viac myslí na chu-
dobných, činil 2 251 €. Rozdelili
sme ho na 45 milodarov pre
sociálne odkázaných ľudí.

3. Mimoriadna zbierka pre postihnu-
tých výbuchom plynu v Prešove
činila spolu 3 730,89 €, z toho RB
100 €, ZH 150 €. Pán Boh zaplať za
milodary!

4. V sakristi sa nachádza CD Scholy
cantorum kňazského seminára sv.
Karola Boromejského v Košiciach.
Jeho kúpou za 1 € podporíte kňazský
seminár.

5. Ohlásené reštaurovanie oltára sa
zdržalo pre povolenie Krajského pa-
miatkového úradu v Košiciach a pre
výber zodpovedných reštaurátorov
kamenných častí, ktorých je na
východe veľmi málo. Vyrokovali sme
predbežnú ponuku od RestArt akad.
sochára Martina Kutného z Barde-
jova, ktorý v decembri urobil nie-
koľko sondáži na oltári, aby zvolil
mechanický a chemický  spôsob
očistenia oltára. Potom bude nasle-
dovať zhotovenie chýbajúcich a poš-
kodených častí oltára. Predbežný
termín je február až apríl 2020.
Predbežná cena je 40 tisíc € bez
DPH. Konečná cena bude závisieť od
náročností postupu prác a nákladov
na chemikálie. Oltár je totiž do
dvoch metrov výšky natretý emailo-
vým náterom asi preto, lebo bol poš-
kodený a následne v priebehu 119
rokov vytmelený sadrou a zatretý, čo
zvyšuje cenu opravy. Do tejto opravy
sa púšťame len vďaka vašej dote-
rajšej finančnej podpore, ktorú re-
gistrujeme a ona nás pobáda hľadať
a nájsť riešenie pre obnovu vzácne-
ho diela v našom kostole.

6. V nedeľu sa slávnosťou Krstu Krista
Pána končí vianočné obdobie a za-
čína obdobie cez rok.

7. Na slávnosť Zjavenia Pána 6. 1. po-
poludní od 13.30 hod. budeme po-

6. a 12.1.20 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie K. Fraštiová E. Hovancová J. Karniš A. Birová

žalm M. Borošová
2. čítanie L. Fraštia V. Birová A. Potocká H. Andrejková

prosby L. Fraštiová O. Ižová T. Majerská E. Andrejková

ÈÍTANIA NA ZJAVENIE PÁNA A NEDE¼U
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   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)

HOSPODÁRENIE V R. 2019

TREBIŠOV:
zostatok z roku 2018: 11 680,43 €
príjmy spolu: +89 680,37 €
v tom:  zvonček, zbierky 36 466,82 €

milodary 8 339,00 €
zbierky na odoslanie 15 052,83 €
nájom z pôdy 12 224,10 €
príspevky zo št. rozpočtu 10 000,00 €
príspevky na časopisy, KN,
   Svetlo ... 6 997,62 €
ostatné príjmy (nedaňové)  600,00 €

výdavky spolu: -69 783,19 €
v tom:

bohoslužobné a liturg.pom. 1 582,95 €
energie (plyn,elektrina,voda) 8 554,53 €
dubové lavice 4 032,00 €
vonkajšie omietky 6 133,00 €
reštaurovanie fasád svätyne11 400,00 €
kostol, fara, opravy, dr.nák. 3 517,34 €
kancelária, tlf., poštovné 1 381,72 €
pastoračné akcie 5 673,38 €
odoslané zbierky ABÚ KE 15 052,83 €
príspevky do fondov ABÚ 2 172,23 €
dary  105,00 €
výdavky na knihy, časopisy,
   Svetlo,KN... 7 235,12 €
ostatné výdavky nedaňové  767,92 €
daň z príjmov, preddavok 2 175,17 €

zostatok k 31.12.2019: 31 577,61 €

ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE:
zostatok z roku 2018: 5 317,40 €
príjmy spolu: +5 917,90 €
v tom:  zbierky 1 200,00 €

dotácia z obce 3 000,00 €
zvonček 1 717,90 €

výdavky spolu: -4 455,97 €
v tom:

bohoslužobné a liturg.pom. 127,78 €
energie 486,80 €
nákupy, opravy kostola 3 188,46 €
kancelárske náklady 52,93 €
príspevok na farskú kanceláriu 600,00 €

zostatok k 31.12.2019: 6 779,33 €

žehnávať domy či byty, ktoré boli
nahlásené v sakristii.

8. Nový rozpis čítaní začne platiť od
26. januára 2020.


