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Číslo 2 V. ročník

Nedeľa 6. januára 2002
Zjavenie Pána – Traja králi

Resp.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

U

poklonili tomu, ktorého im ukáže
hviezda. Aká hlboká musela byť ich
viera!

A potom, pri stretnutí s Novona-
rodeným: miesto – maštaľ,
matka – jednoduchá žena z ľudu,
otec – remeselník zarábajúci na chlieb
prácou rúk,
nik nevidí v dieťatku Spasiteľa.

A oni sa mu klaňajú a dávajú mu
dary: zlato – ako kráľovi,
kadidlo – ako Bohu,
myrhu – ako kňazovi.

To boli naozaj mudrci a hlboko ve-
riaci ľudia.

Keď sa stretli s Kristom, už sa
nevracali späť tou istou cestou, kto-
rou k nemu prišli. Vracajú sa dru-
hou cestou.

Človek, ktorý sa stretne s Bohom,
prijíma aj rozhodnutie žiť takým
spôsobom života, ktorý už nie je
opakovaním starého spôsobu. Vie,
že život s Bohom je život vždy nový,
oplývajúci trvalými hodnotami. Ak sa
dnes budeme vracať domov zo svätej
omše a ak sme tu stretli Krista
v Božom slove a v Eucharistii, vra-
cajme sa aj my domov vnútorne inou
cestou, cestou úprimného hľadania
Krista. – jg –

RI ROZLÚČKE so starým ro-
kom a pri vítaní nového roka si
uvedomujeme plynutie času.

Či nie práve to nás privádza k za-
mysleniu sa? Aký význam má čas, to
krátke slovo, ktoré často omieľame
dookola v rôznych súvislostiach?
Raz ho máme málo, druhýkrát nám
rýchlo letí, raz sa vlečie slimačím
tempom. Záleží od situácie, veku,
zdravia…

Zdá sa nám, že rok 2001 ubehol
rýchlo, ale ten rok pred nami je dosť
dlhý. A tak si od prvej chvíle hovo-
ríme: Ešte mám dosť času! Ešte
mám čas premýšľať o tom pomíňa-
júcom! Sv. Alfonz nám však hovorí:
„Čas je neoceniteľný poklad, keďže
každú chvíľu môžeme získať poklady
milostí a večnej slávy.“ A iný svätec
vraví: „Čas má takú cenu ako Boh, lebo

Slávnosť Zjavenia Pána
je slávnosťou, v ktorej človek,

ktorý spoznal Krista,
má možnosť uvažovať, hľadať,

poznávať, akým spôsobom
sa dostáva ku Kristovi.

K SA KRISTUS zjavuje tomuto
svetu a ak by sme si mali mož-
nosť rozprávať o cestách, kto-

rými sme sa my dostali ku Kristovi,
každá by bola iná. Vidíme, že niekto
sa dostáva ku Kristovi veľmi rýchlo
a krátko, napríklad pastieri. Dostá-
vajú sa k nemu prví. Traja králi,
ktorí putujú niekoľko desiatok kilo-
metrov, sa k nemu dostávajú oveľa
neskôr. Ale tiež sa k nemu dostáva-
jú. Bezodkladne sa vydávajú na
cestu po neznámych cestách, aby sa

PRIŠLI SME SA POKLONIT¡

v jednej chvíli môžeme získať, ale
i stratiť Boha.“

Sme zverení času, nie sme jeho
pánmi, lebo len jeden je neobme-
dzený Pán času. Veľký problém s ča-
som má však aj iná bytosť, nielen
my. Je to diabol. Sv. Ján apoštol pí-
še: „Beda však zemi a moru, lebo
zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo
vie, že má málo času“ (Zjv 12, 12).

Ako je to teda s nami a s časom?
Čo robiť, aby sme neminuli večnosť
Lásky a aby nás minula večnosť
Zlého?

Sme pútnikmi v údolí času. Snaž-
me sa ho prejsť tak, že si budeme

v našom farskom
spoločenstve vzá-
jomne pomáhať, po-
dopierať sa, dodávať
si silu, upevňovať
vieru. Zložme svoje
starosti na Pána,
verme v Neho a On

nám dá sily. Bude za nás bojovať, až
sa budeme diviť.

Do nového roku 2002 celému
farskému spoločenstvu prajeme, aby
Pán Boh, ktorý nám dal ako dar čas
nového roka, dal zároveň aj milosť
byť spojení s Ním, konať všetky
skutky a niesť všetky kríže v Láske.

– hv –

Rok strieda sa s rokom
a my odprevádzame

starca a vítame dieťa.
Takto je v rozprávke

zobrazený starý a nový
rok. Či si to chceme

pripustiť alebo nie, aj
nám hlavou preletia

uplynulé dní a týždne,
bilancujeme a prijímame

nové predsavzatia.
Takí sme my, ľudia.

»PÁN BUDE ZA VÁS BOJOVAT¡,
VY SA BUDETE LEN DIVIT¡.«

EX 14, 15
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FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI     ZAZAZAZAZA     ROKROKROKROKROK 2001 2001 2001 2001 2001
Krsty 57: 50 TV, 7 Vojčice;

ch 26/d 31
Sobáše 31: 29 TV, 2 Vojčice
Pohreby 85: m 44/ž 41;

zaopatr. 55/nezaop. 30

HHHHHOSPODÁRENIEOSPODÁRENIEOSPODÁRENIEOSPODÁRENIEOSPODÁRENIE

PRÍJMY:
zvonček 824.029,-
milodary 284.100,-
od sponzorov 17.275,-
nájom z pôdy 145.180,-

Spolu 1.270.584,-

VÝDAVKY:
Bohoslužobné 98.563,-
mzdy a odvody 75.447,-
energia 285.747,-
opravy 473.150,-
kancelária 60.160,-
odoslané zbierky 119.800,-
časopisy 40.000,-
poistenie a podporný fond 28.857,-

Spolu: 1.181.724,-

Zostatok 88.860,-

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
7. 1.

Sv. Rajmaunda z Peňafortu, kň. 6.45
11.30

1 Jn 3,22-4,6; Ž 2; Mt 4,12-17.23-25 17.00

Ut
8. 1.

6.45
11.30

1 Jn 4,7-10; Ž 72; Mk 6,34-44 17.00

St
9. 1.

6.45
11.30

1 Jn 4,11-18; Ž 72; Mk 6,45-52 17.00

Št
10. 1.

6.45
11.30 +začiatok adorácie

1 Jn 4,19-5,4; Ž 72; Lk 4,14-22a 18.00 +záver adorácie

Pi
11. 1.

6.45
11.30
17.00 krížová cesta

1 Jn 5,5-13; Ž 147; Lk 5,12-16 18.00

So
12. 1.

6.40
1 Jn 5,14-21; Ž 149; Jn 3,22-30 18.00

Ne
13. 1.

1. nedeľa v období cez rok
KRST KRISTA PÁNA

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

Vo Vojčiciach bude v nedeľu 13. 1. o 14.00 hod. budú vešpery.

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Čierna T. Ruttkayová N. Tomková J. Kucharčík A. Oravcová

2. A. Zapotoková M. Ruttkayová P. Lörinc M. Žiaranová M. Bajusová

p. M. Ščerbej J. Hudáček J. Karniš I. Farkašová M. Veľková

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 13. 1. 2002

Nemocnica Po – Ne o 16.15 Ústav Ut, Št, So o 11.00

1. Rok 2002 je rokom 500. výročia
príchodu rehole pavlínov do Tre-
bišova. Tento rok venujeme v celej
farnosti pamiatke sv. Pavla pus-
tovníka. Duchovný program bude
zameraný k tomuto výročiu. Po-
zývame všetkých k aktívnej účasti.

2. Stretnutie kresťanských dô-
chodcov bude 9. 1. 2002
(streda) o 15.00 hod. v MsKS v
Trebišove. Pozývame aj dôchodcov
z iných klubov.

3. V stredu 9. 1. bude v rómskej osa-
de v rámci vyučovania vianočná
akadémia detí.

OZNAMY
5. JANUÁR – SV. JÁN NEPOMUCKÝ
NEUMANN, BISKUP (1811-1860)

OL AMERICKÝM misionárom,
biskupom a priekopníkom ame-
rického katolíckeho školstva.

No nepochádzal z Ameriky. Narodil
sa 28.3.1811 v Čechách, v Prachati-
ciach. Gymnázium navštevoval v Čes-
kých Budejoviciach. Teológiu tiež tam
a v Prahe. Vysviacku mu odložili na
neurčito, pretože bol nadbytok kňa-
zov. Preto odišiel do USA a roku 1836
bol v New Yorku vysvätený za kňaza.
Neskôr vstúpil do rehole redempto-
ristov.

Ján Neumann nebol iba horlivým
kňazom, ale aj horlivým rehoľníkom.
Roku 1847 sa stal predstaveným
všetkých redemptoristov na území
Spojených štátov. Roku 1852 sa stal
biskupom vo Philadelphii. Za 8 rokov
a 5 mesiacov biskupskej služby vys-
taval 80 kostolov; založil 100 far-
ských katolíckych škôl v diecéze, kde
dovtedy boli dve; založil malý semi-
nár pre kňazské povolania; zreformo-
val veľký seminár; dobudoval veľkú
katedrálu; založil kongregáciu sestier
sv. Františka; napísal úspešné kate-
chizmy Malý a Veľký, z ktorých za 30
rokov mal jeden 38 a druhý 20 vy-
daní; väčšinu času strávil na biskup-
ských a misionárskych vizitáciách
diecézy.

Na jeseň 1854 odcestoval ako
jeden z delegátov amerických bis-
kupov do Ríma na slávnosť vyhláse-
nia dogmy o Nepoškvrnenom počatí
Panny Márie. Pri tejto príležitosti si
vykonal i úradnú návštevu vo Vatiká-
ne. Pred návratom do USA navštívil
i rodnú krajinu. Po návrate sa dal
znovu do vyčerpávajúcej práce. Umrel
náhle na mŕtvicu 5. 1. 1860 na phila-
delphskej ulici.

Pápež Pavol VI. ho roku 1963 vyh-
lásil za blahoslaveného a roku 1977
za svätého.         – rm –

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


