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5. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Spravodlivým žiari svetlo v temnotách.
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vítame spoločenské zriadenie, ktoré
nám umožňuje slobodne vyznávať
svoju vieru. V ňom môžeme slobod-
nejšie aj na verejnosti vyznávať vie-
ru v jedného Boha. Vyznávame svoju
vieru aj na verejnosti, aby sme zves-
tovali spásu všetkým národom? Pri-
vilégium pre kresťana a zároveň po-
vinnosť lásky je vyznávať Krista, aby
on mohol nás vyznať pred naším Ot-
com, ktorý je na nebesiach. Svietime
svojím životom tým, ktorí hľadajú
pravdu o živote a zmysle každej ľud-
skej činnosti? Svietiť ako maják na
mori života ľudským lodičkám, ktoré
sa túžia preplaviť do prístavu več-
nosti. Dávať životu potrebnú  evan-
jeliovú soľ, aby v ňom malo zmysel
všetko príjemné aj nepríjemné.     

provokácia s konsekvenciami, a dnes
s predstaviteľmi a zamestnancami
Mestského úradu sme volali k Bohu
o požehnania pre naše mesto. Sve-
dectvo, ktoré nás presviedča, že
Bohu je všetko možné. Až tak radi-
kálne sa môžu zmeniť životné pod-
mienky v prospech tých, ktorí veria
v Pána dejín.

Na druhej strane sme pozvaní
k tomu, aby sme ďalej plnili Boží
plán v dejinách mesta, krajiny i sve-
ta. Byť svetlom sveta. Byť soľou
zeme. Ježiš nám hovorí, že on zo
svojej strany robí všetko, aby naša
viera v neho prežila v každom čase,
politickom systéme či spoločenskom
prostredí. Naša viera sa neviaže na
žiadnu spoločenskú ideológiu, ale

SME SVETLOM SVETA?
Jozef Gnip, dekan

V PONDELOK 3. februára som
pred Mestským úradom v Tre-
bišove na žiadosť predstavi-

teľov mesta požehnal autobus, ktorý
bude slúžiť občanom mesta. V obra-
de požehnania, keď sme sa modlili
modlitbu Pána, som si uvedomil,
v akých časoch žijeme. Pred tridsia-
timi rokmi to bolo nereálne, skôr

Na chodbe fary nášho kostola nedávno
pribudol obraz významnej osobnosti

spätej s históriou nášho kostola
a mesta. Prečítajme si, čo o nej píše náš

pán dekan v publikácii „Pavlínsky
kláštor v Trebišove“.

PRÍBEH Z OBRAZU

OSOBNOS¡T Z RÁDU PAVLÍNOV V TREBIŠOVE

Augustín Benkovič, OSPPE, prior,
rekatolizačný činiteľ, generálny pred-
stavený rehole, biskup vo Veľkom
Varadíne

Benkovič sa narodil
v r. 1632 v obci Výčapy
– Opatovce, okres
Nitra, luteránskym ro-
dičom Albertovi Benko-
vičovi a Anne Palástyo-
vej v šľachtickej rodi-
ne. V r. 1650 sa
nachádza v poetickej
triede na jezuitskom
lýceu v Bratislave
a neskôr študuje réto-
riku. Vtedy bol už kato-
líkom. V r. 1651 vstu-
puje k pavlínom do
kláštora v Marianke.
V tomto roku začína
noviciát v kláštore sv.
Wolfganga v Sopron-
bánfalve, kde sa slávnostne oblieka do
tradičného bieleho habitu 24. februára
1652 a skladá sľuby 2. marca 1653. Už
v r. 1652 začína filozofické štúdiá
v dolnom Rakúsku vo Wienerneustadte.
V treťom roku študuje iba logiku. Po ich
ukončení skusuje pastoračné aktivity
do 11. júna 1654. Nastupuje na teolo-
gické štúdiá na Kolégiu sv. Apolinára
v Ríme. O mesiac 22. júla 1654 prijíma
tonzúru a nižšie svätenia. V Kostole sv.
Ignáca 9. septembra 1657 prijíma sub-
diakonát a 21. októbra 1657 diakonát.

Potom je v privátnej kaplnke zástupcu
správcu Ríma ordinovaný na kňaza 25.
novembra 1657. Zo zdravotných dôvo-
dov 20. marca 1658 odchádza z Kolégia
v Ríme a vracia sa do Uhorska. Rektor
o ňom napísal reláciu: „Správal sa veľmi
dobre, veľmi dobre prospieval v učení. Od
prírody je melancholik, má bystrý rozum.“
Augustín Benkovič, OSPPE, obdarený
vynikajúcou kazateľskou schopnosťou,
usilovne pracoval na misiách v sever-
nom Uhorsku.

Počas deviatich rokov od jeho návra-
tu z Ríma a budovania misijnej prefek-

túry v r. 1667 bol Ben-
kovič súčasťou dvoch
misijných spoločen-
stiev v Hornom Uhor-
sku. Do r. 1666 vyko-
nával svoju činnosť
v kláštore Sátoraljaúj-
hely a potom sa pres-
ťahoval do rezidencie
v Trebišove. Keď bol
priorom v Sátoraljaúj-
helyi, vynikajúco riadil
kláštorne záležitosti.
Keď sa stal vikárom ge-
nerála rádu, vtedy ho
biskup z Egeru Fran-
tišek Szegedy poslal
ako svojho oficiála do
okolia obývaného Ru-

sínmi, kde si dosť rýchlo získavali
vplyv protestanti. Doterajšia jeho čin-
nosť poskytovala garanciu, že v búrli-
vom období protestantských nepokojov
šťastne povedie loď rádu pavlínov.
S rehoľnou radou sa zhodol na tom, že
vnútorný pokoj v reholi a disciplína
jeho členov je nutnou podmienkou
k plodnej práci medzi protestantmi.
Vážil si záslužnú činnosť v protire-
formácii v kláštoroch v Sátoraljaújhelyi,
vo Vranove a Lefantovciach. Jozef Gnip

Dokončenie nabudúce



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
Sv. Školastiky, pn. 6:30

1 Kr 8,1-7.9-13; Ž 132; Mk 6,53-56 11:30 † Pavol, Helena, Alžbeta

Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja 

vznešená archa.
18:00 † Gabriela

6:30
1 Kr 8,22-23.27-30; Ž 84; Mk 7,1-13 11:30 † Ján, Vladimír, Mária, Michal

Aké milé sú tvoje chrámy, Pane. 18:00 ¤ Vladimír s rod.

6:30
1 Kr 10,1-10; Ž 37; Mk 7,14-23 11:30 ¤ Šimon

Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť. 18:00 ¤ Martinka

1 Kr 11,4-13; Ž 106; Mk 7,24-30 6:30
11:30 † Juraj, Mária

18:00 † Emília

Sv. Cyrila, mn. a Sv. Metoda, bs., 
patrónov Európy 

6:30
výročie smrti sv. Cyrila 

/Konštantína (r. 869 Rím)

Iz 52,7-10; Ž 96; Mk 16,15-20 11:30 † Štefan

Pán zvestoval svoju spásu. 18:00 † Irena

1 Kr 12,26-32;13,33-34; Ž 106; Mk 8,1-10 7:00
Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. 18:00 † Andrej, Mária

7:10 ranné chvály

7:30 † Ján, Michal, Barbora

Sir 15,16-21; Ž 119; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 9:00 † Monika

10:30 ¤ pro populo

18:00 † rod. Kubaliakova, Kožiakova

Ne
16.2.

St
12.2.

6. nedeľa v Cezročnom období

Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

Po
10.2.

Ut
11.2.

Pi
14.2. 

So
15.2. 

Št
13.2.

Pamätaj na nás, Pane, z lásky 

k svojmu ľudu.

OZNAMY

1. Na oltár 2x venovala bohuznáma
50 € a 50 €.

2. V pondelok 3. 2. náš dekan pred
Mestským úradom v Trebišove na
žiadosť predstaviteľov mesta požeh-
nal autobus, ktorý bude slúžiť obča-
nom mesta.

3. V stredu 5. 2. sme v kostole vpredu
osadili po tri menšie lavice s pos-
tupným odstupom, aby sa priestor
pred lavicami udržal ľahko priechod-
ným a pritom sa využil na sedenie.

4. Od pondelka 10. 2. nastúpi reštau-
rátor Viktor Kútny z Bardejova a zač-
ne sa čistenie kamenného oltára,
ktoré potrvá niekoľko mesiacov.
Lešenie bude skladateľné a mobilné,
takže pri liturgickom slávení nám
nebude prekážať ani pri vysluhovaní
sviatostí manželstva. Prosíme o mi-
lodary, aby sme si nemuseli poži-
čiavať. Prvý odhad nákladov na
opravu je 48 tisíc €.

5. V utorok 11. 2. je 28. Svetový deň
chorých pri príležitostí liturgickej
spomienky na zjavenie sa Panny
Márie sv. Bernadete v Lurdoch v r.
1854. Spoločné vysluhovanie svia-
tosti pomazania chorých bude
počas všetkých sv. omší v pondelok
10. 2. Podmienkou je choroba alebo
vek, ktorý ohrozuje ľudský život
a stav posväcujúcej milosti.

6. Katedra hudby Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku
organizuje v dňoch 30. júna – 5. júla
2020 v Ružomberku kurz pre chrá-
mových organistov a kantorov.
Záujemcovia si môžu vybrať z týchto
špecializácií: 1. hra na organe;
2. dirigovanie zboru; 3. gregoriánsky
chorál. Viac informácií ako aj prih-
lášku možno nájsť na webových strán-
kach: www.facebook.com/KHKURK
a www.zalmy.spevy.sk.

7. Pri príležitosti Dňa zasväteného ži-
vota na Sviatok Obetovania Pána  si
zasvätení Košicej arcidiedézy obnovi-
li svoje zasvätenie a svoj deň oslávili
v sobotu 1. 2. v dominikánskom kos-
tole Nanebovzatia Panny Márie na

16.2.2020 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie L. Fraštiová E. Kassayová M. Lörinčíková A. Birová

žalm D. Telepčáková
2. čítanie K. Fraštiová A. Kassay J. Muchinová E. Andrejková

prosby L. Fraštia A. Kassayová V. Kacinová H. Andrejková

ÈÍTANIA NA 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)

sv. omši, ktorú slávili s košickým
arcibiskupom metropolitom Bernar-
dom Boberom a jeho pomocným bis-
kupom Markom Forgáčom. V homílii
arcibiskup Bober hovoril o vernosti
povolaniu: „Ak má byť raz nejaká
rehoľná sestra alebo brat zasvätená či
zasvätený, vyhlásený za svätého,
neskúma sa jeho stupeň služby alebo
zaradenie, ale pozerá sa predovšetkým
na jeho vernosť nasledovania Krista. Vo
všetkých stavoch a formách povolaní
Boh ponúka vždy svoju pomoc.“

8. Stretnutie Laického spoločenstva
Matky Alfonzy Márie bude v nedeľu
23. 2. o 15. hod. v rekolekčnej mies-
tnosti.

9. Snúbenci, ktorí plánujú sobáš v tom-
to roku, sa môžu nahlásiť na pred-
manželské náuky, ktoré budú pre-
biehať na fare v rekolekčnej miest-
nosti počas víkendu 28. – 29. 3. Je
potrebné absolvovať všetky prednáš-
ky počas tohto víkendu. Nahlásiť sa
môžete v sakristii po sv. omšiach
alebo v kancelárii počas úradných
hodín osobne alebo telefonicky. Ak
niekomu uvedený termín nevyhovu-
je, môže predmanželské náuky absol-
vovať aj mimo našej farnosti. Pozrite
si stránku rodina.rimkat.sk, kde sú
uvedené viaceré možnosti, termíny
a miesta predmanželských náuk.

10. V utorok 11. 2. po detskej sv.omši
o 18. hod. bude v kostole organizač-
né stretnutie ohľadom slávnosti
1. sv. prijímania. Účasť aspoň jed-
ného rodiča je nutná.

11. Počas jarných prázdnin v sobotu
7. 3. organizujeme celodenný far-
ský výlet do aquaparku AquaCity
Poprad pre deti a ich rodičov, mlá-
dež a miništrantov z našej farnosti.
AquaCity Poprad je vodným svetom
zábavy a relaxu s vonkajšími a vnú-
tornými bazénmi, tobogánmi, atrak-
ciami a wellnes centrom. Vďaka
sponzorovi z našej farnosti máme
hradené autobusy a časť vstupného.
Vďaka tomu je cena za celý výlet na
osobu len 5 €. Záväzne zapísať sa
môžete čo najskôr v sakristii, pričom
treba hneď uhradiť poplatok.


