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7. januára 2007
1. nedeľa v období cez rok

– Krst Krista Pána

Resp.: Pán požehná svoj ľud pokojom.

JEŽIŠ SI ŽIADAL prijať Jánov
krst, aby nám dal príklad veľkej
pokory, lebo sa týmto obradom

postavil medzi hriešnikov, ktorých
hriechy vzal na seba. Aj keď Ján zo
začiatku úplne nerozumie významu
Ježišových  slov, neodporuje Ježišo-
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pritom tým,
kto sám na
hriechu podiel
nemá, a v tom
nie je jedným
z nás, hrieš-
nikov. V tomto
zmysle je mi-
lovaný Syn,
v ktorom Otec
našiel zaľúbe-
nie. Ten, kto
sa nám stal
podobným vo všetkom, okrem hrie-
chu. Ježiš je v riečisku hriechu ako
milovaný Syn.

My môžeme byť prítomní v rie-
čisku zla sveta ako Boží synovia. Je
treba stáť v tomto svete ako tí, ktorí
sú prijatí za synov s oprávnenou
nádejou, že sa k nám Boh prihlási
ako sa prihlásil k svojmu Synovi.

Sme povolaní viesť duchovný boj
v moci Krista, v moci Božieho Ducha.
V tom nech nám je Boh nielen na
pomoci, ale nech nás k tomu vnú-
torne pobáda, nech nám dáva silu po
tom túžiť, aby sme sa stali nástro-
jom posväcujúcej Božej moci. Pretože
v tom je naše víťazstvo.

– jg –

»TOTO JE MÔJ»TOTO JE MÔJ»TOTO JE MÔJ»TOTO JE MÔJ»TOTO JE MÔJ
(Mt 3, 17)

MILOMILOMILOMILOMILOVVVVVANÝ SYN…«ANÝ SYN…«ANÝ SYN…«ANÝ SYN…«ANÝ SYN…«

vi, aby bol pokrstený, vyhovie jeho
prosbe. A tak vstupuje Ježiš do
Jordánu a je pokrstený.

Otvorené nebo, Duch, zostupujú-
ci ako holubica, hlas z neba – to nie
sú bežné každodenné udalosti. Že
svet je hriešny, teda plný hriechu,
zla, toho, čo pred Bohom neobstojí,
to vieme dobre. A svet – to sme pre-
dovšetkým my, ľudia. My sme tí,
ktorí, obrazne povedané, do Jordánu
splavujú všetky svoje viny. Tí, ktorí
sa dávali Jánom krstiť, si priali, aby
ich hriechy odplavila rieka. A do toho
„prúdu hriechu“ vstupuje i Ježiš.
Stáva sa jedným z nás. Ale zostáva

2007
X. ročník6.JANUÁR SA V CIRKVI najmä

na Východe spája od 3. sto-
ročia so sviatkom Zjavenia

Pána (Epifánia). Samotné slovo epifánia
je gréckeho pôvodu – επιψανεια . Zname-
ná zjavenie, pričom v náboženskej ter-
minológii sa tak označuje skutočnosť, že
božstvo vyjde zo svojej skrytosti a osobne
sa ukáže alebo poskytne človekovi znak
svojej prítomnosti. Biblické vedy pou-
žívajú presnejší výraz teofánia, prípadne
kristofánia. Cirkev si sviatkom Zjavenia
Pána pripomínala „tri zázraky“ – udalos-
ti: príchod múdrcov z Východu, Ježišov
krst a jeho prvý zázrak v Káne Galilej-
skej. Tento sviatok sa od 4. storočia
slávil aj v Západnej Cirkvi. V Cirkvi sa
začal sláviť tento sviatok ešte skôr ako
Vianoce.

Sviatok príchodu mudrcov z Východu
sa značne rozšíril a pod vplyvom le-
giend a apokryfných spisov nadobúdal
nový charakter a zmenil sa na sviatok
Troch kráľov. V niektorých obdobiach
začali prevažovať ľudové predstavy a zvy-
ky a často sa kresťanský základ posúval
do úzadia. Na Troch kráľov sa v kosto-
loch svätila voda, kadidlo a krieda. Boli
to sväteniny slúžiace ako prostriedok
prenosu duchovnej moci. Po dedinách
chodili koledníci – kňaz so sprievodom,
ktorí požehnávali domy. Dom sa vykro-
pil svätenou vodou, vykiadzal kadidlom
a nad vchodové dvere domu sa kriedou
napísali iniciály C.M.B. a rok. Pôvodne
skratka C.M.B. znamenala skratku la-
tinského požehnania „Christus mansio-
nem benedicat“ (Kristus nech žehná
tomuto príbytku). Postupne sa však za-
čali chápať ako iniciály troch mudrcov
ktorí prišli z Východu – Gašpara (Cas-
par), Melichara (Melchior) a Baltazára
(Balthasar). Kult Troch kráľov sa rozšíril

najmä v Nemecku, kde ich údajné relik-
vie preniesol z Milána do katedrály
v Kolíne nad Rýnom cisár Fridrich Bar-
barosa. Tu ich mohli vidieť aj mladí,
ktorí sa zúčastnili na stretnutí s pápe-
žom Benediktom XVI. Príchod mudrcov
do Jeruzalema s cieľom pokloniť sa ži-
dovskému kráľovi ukazuje, že v mesiáš-
skom svetle Dávidovej hviezdy hľadajú
v Izraeli toho, ktorý bude kráľom náro-
dov. Zjavenie Pána zvestuje, že všetky
národy vstupujú do rodiny patriarchov
a nadobúdajú „výsady vyvoleného ľudu“
(KKC 528).

Krst Ježiša Krista v rieke Jordán je
významným medzníkom v jeho pozem-
skom živote, pretože sa tým začalo jeho
verejné účinkovanie a poslanie. Zazna-
menali ho všetci traja synoptickí evanje-
listi (Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Lk 3, 21-
22) a implicitne sa o ňom zmieňuje
i Ján. Pôvodne si ho Cirkev pripomínala
(s poklonou troch mudrcov a s prvým Je-
žišovým zázrakom v Káne) na sviatok Zja-
venia Pána (6. januára). Od r. 1969 sa
však slávi osobitne, a to v nedeľu po Zja-
vení Pána.

Najdôležitejšie je, aby sme pri všet-
kých ľudových zvykoch nezabudli na to,
čo je najdôležitejšie, že mudrci z Výcho-
du sa prišli k Ježiškovi pokloniť, že aj
my sa nezabudnime pokloniť nášmu
Spasiteľovi a Vykupiteľovi, že mu máme
načúvať cez Písmo sväté, že sa mu má-
me prihovárať modlitbou a teraz na za-
čiatku ro-
ka máme
prehodnotiť
svoj dote-
rajší život
a vykročiť
na cestu
poznania
p r a v d y
s tým, kto
Pravda je.

– bl –

ZJAVENIE PÁNA
 - TRAJA KRÁLI- TRAJA KRÁLI- TRAJA KRÁLI- TRAJA KRÁLI- TRAJA KRÁLI



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 18.00 18.00 18.00 7.30 9.00

Vojčice, charita 15.30
Zempl. Hradište 17.00 10.30

Nový Ruskov 17.00 10.30

Rómska osada 16.00

nemocnica 16.00 16.00 16.00
ústav 11.00 11.00 11.00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6.30
Hebr 1,1-6; Ž 97; Mk 1,14-20 11.30 † Katarína

Klaňajme sa Bohu spolu s jeho anjelmi. 18.00 ¤ sestra Klára

Hebr 2,5-12; Ž 8; Mk 1,21-28 6.30

11.30 † Jozef

18.00 † Anton, Mária

6.30
Hebr 2,14-18; Ž 105; Mk 1,29-39 11.30 † Oľga

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 18.00 † Michal

Hebr 3,7-14; Ž 95; Mk 1,40-45 6.30

11.30 † Katarína

18.00 ¤ Anna s rodinou

6.30
Hebr 4,1-5; Ž 78; Mk 2,1-12 11.30 ¤ Mária

Nezabúdajme na Božie diela. 18.00
Hebr 4,12-16; Ž 19; Mk 2,13-17 6.30 ¤ víť.Nepoškv.Srdca P.M.

Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. 18.00 † Michal

7.30 ¤ kňaz Marcel

9.00

10.30
17.15 vešpery

18.00 ¤ Ružena s rodinou

Po         
8. 1.

Ut       
9. 1.

St         
10. 1.

Svojho Syna si ustanovil za vládcu nad dielami 

svojich rúk.

Iz 62,1-5; Ž 96; 1Kor 12,4-11; Jn 2,1-11

2. nedeľa v období cez rok

Pi          
12. 1.

Št        
11. 1.

Ne       
14. 1. 

So       
13. 1.

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a 

nezatvrdzovali si srdcia.
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OZNAMY
1. Bohuznámi venovali na obetný

stôl 1.000 Sk a na kostolné po-
treby 500 Sk. Pán Boh zaplať!

2. Stretnutie kresťanských senio-
rov bude v stredu 10. 1. 2007
o 15. hod. v MsKS.

3. V piatok bude adorácia, začiatok
po sv. omši o 11.30, záver o 17.45.

4. Prosíme, všimnite si, že cena
Katolíckych novín od 1.1.2007 je
12 Sk. Ďakujeme.

5. Úmysel modlitby na január:
Vo svojich modlitbách pamätajme
na tých, ktorí bývajú na Severe –
východná časť.

7.1.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová N. Tomková V. Leško

žalm M. Borošová

2. čítanie P. Sovák deti R. Vaníková Z. Lešková

prosby Ľ. Bajus M. Ruttkayová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U
V sobotu 30. 12. sviatosť

krstu prijala Simona Stojano-
vá. Vítame ju v našom spolo-
čenstve. Nech je rodičom na radosť a
svetu na osoh.

HOSPODÁRENIE ZA ROK 2006

– T– T– T– T– TREBIŠOVREBIŠOVREBIŠOVREBIŠOVREBIŠOV
Zostatok z r. 2005 476.384,-

PRÍJMY: Spolu +2.160.186,-

VÝDAVKY:
daň z nehnuteľnosti 12.108,-
bohoslužobné+kancelária 137.416,-
mzdy a odvody 235.011,-
energia 361.883,-
opravy bežné 206.125,-
opravy GO 702.860,-
odoslané zbierky 98.514,-
ostatné(časop., dobr. ciele,

 pomoc blížnym...) 135.990,-
nákup hnuteľného a nehnu-

teľného majetku 252.565,-

Spolu: -2.142.472,-

Zostatok k 31.12.2006 494.098,-

– V– V– V– V– VOJÈICEOJÈICEOJÈICEOJÈICEOJÈICE

KOSTOL:
Zostatok z r. 2005 74.540,-

PRÍJMY: Spolu     +235.763,-

VÝDAVKY: Spolu     -225.854,-

Zostatok k 31.12.2006 84.449,-

VÝSTABA FARY:
Zostatok z r. 2005 14.664,-

PRÍJMY: Spolu     +384.093,-

VÝDAVKY: Spolu     -286.571,-

Zostatok k 31.12.2006 112.186,-

Štatistiku hospodárenia za  rok 2007
v Zemplínskom Hradišti a Novom
Ruskove uvereníme v budúcom čísle.

Veľavážení priatelia,
milí a úprimní Boží ctitelia!

Podľa zvyku kresťanského
dnes do príbytku vašeho
prichádzame v dôvernosti
želať vašej ctižiadosti.

A preto vám vinšujeme,
všetko zo srdca prajeme,
aby ste v budúcom roku
šťastní boli v každom kroku.

Nech vás Pán Boh posilňuje
v zdraví, vašej dobrote,
by ste mali pokoj, radosť
v svojom živote.

A tak nech vás požehnáva
svätá milosť Božia,
by ste mali komory
vždycky plné zbožia.
Taktiež zemiakov plné pivnice,
v maštali tučné kravy a jalovice.

Odvráť, Bože, odvráť biedu, nedostatky,
by ste nezažili v dome žiadne zmätky,
by ste vychovali zdatné deťúrence,
v kurínoch husi, sliepky a kurence.

I tučného brava vo vašom chlievku,
by ste mali mäsko na polievku.
Ešte máme dodať nejaké slovíčka?
Nech nechýba v dome ani slivovička.

A keď všetko toto riadne zachováte,
iste si poviete, že biedy nemáte.

 vybrala – hv –

NOVOROÈNÝ VINŠ
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