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Resp.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.
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SLOVO PÁNA JEŽIŠA KRISTA má
moc otvoriť to, čo je zatvorené. To
je posolstvo tohtoročného Týždňa

modlitieb za jednotu kresťanov. Aj nám
znie výzva: Effatha! – Otvor sa! Pri pohľa-
de na náš život si uvedomujeme, ako na-
liehavo potrebujeme túto výzvu a s ňou
aj Boží zásah, ktorý otvorí, čo je v nás
a medzi nami zatvorené.

nenávisť. Odpustením robí pomstu zby-
točnou. Slovom povzbudenia a podpory
odháňa strach a nedôveru. Svojou blíz-
kosťou mení mučivú samotu a tvorí ra-
dostné spoločenstvo zachránených pre
večnosť.

Effatha! – Otvor sa! Toto účinné Božie
slovo nech zaznie aj do vzťahov medzi
kresťanmi rôznych tradícií. Je ešte stále
veľa prekážok, ktoré nám bránia v brat-
sko-sesterských vzťahoch. Napriek na-
šej dobrej vôli ich nevieme odstrániť. Sú
vryté hlboko v našej pamäti. Zakrývajú
a prehlušujú pravdu. V tomto roku vás
chceme pozvať aj na mimoriadnu spo-
ločnú cestu kresťanov v Európe. Spolu
kráčame v duchu po ceste zmierenia do
rumunského mesta Sibiu. V septembri
sa tam zídu zástupcovia cirkví na 3. eu-
rópskom ekumenickom zhromaždení,
aby chválili Boha za dar jednoty a pro-
sili o pokračovanie procesu zmierenia
a zjednotenia medzi kresťanmi. Zahrň-
me aj toto podujatie do našich spoloč-
ných modlitieb a miestnymi ekumenic-
kými aktivitami prispejme k hľadaniu
jednoty Kristovho tela medzi nami. Náj-
dime si čas a zozbierajme odvahu k spo-
ločným stretnutiam. Spojme naše hlasy
ako kresťania rôznych vierovyznaní
a schádzajme sa počas tohto týždňa, ale
aj počas celého roka k spoločným mod-
litbovým stretnutiam.

Mons. Andrej Imrich,
predseda Rady Konferencie biskupov

Slovenska pre ekumenizmus

AKO KAŽDÝ ROK SA BUDEME
v dňoch od 18. do 25. januára
v rámci Týždňa modlitieb za jedno-

tu kresťanov modliť za naplnenie Kris-
tovho testamentu „aby všetci boli jedno,
ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj
oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma
ty poslal“ (Jn 17, 21). Pre zamyslenie
aj inšpiráciu ako konkrétne ekumeniz-
mus uskutočňovať ponúkame niekoľko
citátov z dekrétu Unitatis redintegratio o
ekumenizme Druhého vatikánskeho
koncilu.

„Obnoviť jednotu medzi všetkými
kresťanmi je jedným z hlavných cieľov
svätého Druhého vatikánskeho vše-
obecného cirkevného snemu. Kristus
Pán totiž založil jednu jedinú Cirkev,
a predsa mnohé kresťanské spoločens-
tvá sa ľuďom predstavujú ako pravé
dedičstvo Ježiša Krista. Všetky sa síce
hlásia za učeníkov Pánových, ale ne-
rovnako zmýšľajú a ich cesty sa rozchá-
dzajú, ako by sám Kristus bol rozde-
lený. Nuž táto roztrieštenosť sa zrejme
protiví vôli Kristovej, je svetu na
pohoršenie a na ujmu presvätej veci
hlásania evanjelia všetkému stvoreniu“
(UR 1).

„Pod »ekumenickým hnutím« sa ro-
zumejú diela a podujatia, ktoré skŕsajú
podľa rozličných potrieb Cirkvi a časo-
vých okolností a zameriavajú sa na
jednotu kresťanov. Medzi ne patria na
prvom mieste všetky úsilia o odstrá-
nenie slov, náhľadov a skutkov, ktoré
podľa spravodlivosti a pravdy nezodpo-
vedajú položeniu bratov, a preto hatia
vzájomné styky s nimi“ (UR 4).

„Katolícki veriaci majú sa bezpochy-
by starať v ekumenickej činnosti o
oddelených bratov, modliť sa za nich,

zhovárať sa s nimi
o veciach týkajúcich
sa Cirkvi, urobiť
prvé kroky k nim.
Ale predovšetkým
musia sami úprim-
ne a pozorne uva-
žovať o tom, čo treba
obnoviť a podniknúť

vo vlastnej katolíckej rodine, aby svojím
životom vydávala vernejšie a jasnejšie
svedectvo o učení a ustanoveniach,
ktoré prostredníctvom Apoštolov pred-
ložil Kristus“ (UR 4).

„Je potrebné, aby katolíci s radosťou
uznávali a vážili si naozajstné kresťan-
ské hodnoty prameniace v spoločnom
dedičstve, ktoré sa nachádzajú u na-
šich oddelených bratov. Je správne
a spasiteľné uznávať bohatstvá Kristove
a čnostné skutky v živote iných, čo vy-
dávajú svedectvo o Kristovi, niekedy aj
krv vycediac: Boh je totiž vždy neoby-
čajný a podivuhodný vo svojich die-
lach. A netreba zabudnúť, že čokoľvek
sa u oddelených bratov uskutočňuje
milosťou Ducha Svätého, môže slúžiť aj
na naše povzbudenie. Čokoľvek je na-
ozaj kresťanské, nikdy sa neprieči pra-
vým záujmom viery, ba vždy môže viesť
k dokonalejšiemu pochopeniu samého
tajomstva Krista a Cirkvi“ (UR 4).

„Pravý ekumenizmus nejestvuje bez
vnútorného obrátenia. Lebo túžba po
jednote skŕsa a dozrieva v obnovenej
mysli, v sebazapieraní a vďaka veľko-
dušným prejavom lásky. Preto prosme
Ducha Božieho o milosť úprimného
sebazaprenia, poníženosti, úslužnosti
a bratskej veľkodušnosti voči iným, ako
vraví Apoštol národov: »Veľmi vás teda
prosím, ja väzeň v Pánovi: Žite dôstoj-
ne podľa povolania, ktorého sa vám
dostalo! Vo veľkej pokore, dobrotivosti a
trpezlivosti; znášajte sa navzájom v lás-
ke a usilujte sa zachovať jednotu ducha
vo zväzku pokoja!« (Ef 4,1-3)“ (UR 7).

pripravil kapl. Marcel Stanko

K

JEDNI DRUHÝM

OTVÁRAJME SA

NAVZÁJOM

Hriech nás robí hluchými a slepými.
Nevidíme a nepočujeme Božie slovo. Ne-
vnímame ako nás chce zachrániť, ako
nás volá k novému životu a ukazuje
veľkosť Božieho diela vo svete. Zaslepuje
nás nenávisť a túžba po pomste za všet-
ko, čo sa nám v živote nedarí podľa na-
šich predstáv. Nevidíme potreby ľudí
okolo nás. Ohlušujú nás hlasy, ktoré
nám naháňajú falošný strach z našich
blížnych. Nepočujeme ich volanie o po-
moc. Zostávame sami so sebou, uväz-
není v nedôvere a obavách z toho, čo
príde. Toto je choroba, ktorú spôsobuje
hriech. Jej dôsledky vidíme v našom
živote.

Pán Ježiš Kristus lieči túto chorobu.
Svojím slovom a láskavým dotykom ot-
vára zatvorené. Odstraňuje prekážky sto-
jace medzi ním a nami. Láskou premáha



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 9.00
Zempl. Hradište 17.00 10.30

Nový Ruskov 17.00 10.30

Rómska osada 16.00

nemocnica 16.00 16.00 16.00 16.00
ústav 11.00 11.00 11.00

L
eg

en
d
a
: 

  
† 

ú
m

ys
el

 z
a
 z

os
n

u
lý

ch
, 

¤
 ú

m
ys

el
 z

a
 z

d
ra

vi
e 

a
 B

ož
ie

 p
ož

eh
n

a
n

ie

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Hebr 5,1-10; Ž 110; Mk 2,18-22 6.30

11.30 † Dušan

18.00 ¤ Andrej

6.30
Hebr 6,10-20; Ž 111,1-10; Mk 2,23-28 11.30 ¤ Iveta

Pán má svoju zmluvu stále na mysli. 18.00 ¤ Viera

Sv. Antona, op. 6.30
Hebr 7,1-3.15-17; Ž 110; Mk 3,1-6 11.30 † Michal

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 18.00 † Ján, Pavlína

6.30

Hebr 7,25-8,6; Ž 40,7-10.17; Mk 3,7-12 11.30
¤ Mária, Jozef  

(vyloženie sv.oltárnej )

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. 18.00 † Milan, Anna, Ján

6.30
Hebr 8,6-13; Ž 85,8-14; Mk 3,13-19 11.30 † Pavol, Mária, Andrej

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom. 18.00

Sv.Fabiána,pp.mč., sv.Šebastiána,mč. 6.30 ¤ Igor, Martin

Hebr 9,2-3.11-14; Ž 47,2-9; Mk 3,20-21

Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. 18.00 ¤ Anna

7.30 ¤ Lenka

9.00

10.30
17.15 vešpery

18.00 † Peter, Mária, Kozef

Neh 8,24a.5-6.8-10; Ž 19,8-10.15; 1Kor 12,12-30; Lk 1,1-
4;4,14-21

3. nedeľa v období cez rok

Pi          
19. 1.

Št        
18. 1.

Ne       
21. 1. 

So       
20. 1.

Po         
15. 1.

Ut       
16. 1.

St         
17. 1.

Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu 

Melchizedechovho.
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OZNAMY

1. Bohuznámi venovali na obetný
stôl 2x1.000 Sk. Pán Boh zaplať!

2. V stredu 17.1.2007 o 17.00 hod.
vás srdečne pozývame na spo-
ločnú modlitbu večeradla.

3. Zbor dospelých pozýva nových
záujemcov o spev na nácvik, ktorý
bude po večernej sv. omši v stredu
24.1.2007.

4. Štvrtok 18.1.2007 začína týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov.

5. Tento týždeň budú stretnutia
prvoprijímajúcich:
22.1. – skupina p. kapl. Marcela,
23.1. – skupina p. kapl. Juraja
a 24.1. – skupina p.dekana. Vždy
o 17.15 hod.

6. Prvé sv. prijímania sú v tomto
roku plánované počas nedeľnej
sv. omše o 10.30 takto:
20.5. - skup. p.kapl. Marcela
27.5. - skup. p. kapl. Juraja
a vo Vojčiciach skup. p. kapl.
Marcela
3.6. - skup. p. dekana.

7. Sviatosť birmovania v tomto ro-
ku je plánovaná na 26.5. (čas
bude upresnený  podľa možností
otcov biskupov neskôr).

8. Konsekrácia kostola:
14.4. Trebišov
5.5. Zempl. Hradište

9. Vo štvrtok bude adorácia, začiatok
po sv. omši o 11.30, záver o 17.45.

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

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

12. Divadlo "G" pozýva všetkých na
reprízu svojej novej komédie
Trúchliaci pozostalí. Uskutoční
sa dňa 28.1.2007 o 17.00 v diva-
delnej sále MsKS. Lístky si už
môžete kúpiť v predpredaji
priamo v MsKS na 2. poschodí.

21.1.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna J. Demčák B. Dinisová

žalm D. Telepčáková

2. čítanie M. Ščerbej deti J. Hudáček M. Švagrovská

prosby A. Zapotoková N. Tomková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

HOSPODÁRENIE ZA ROK 2006
– ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE
Zostatok z r. 2005 16.525,-

PRÍJMY:
zvonček 56.436,-
zbierky, kostol výstavba 309.090,-

Spolu: +365.526,-

VÝDAVKY:
zvonček 31.445,-
kostol výstavba 286.232,-

Spolu: -317.677,-

Zostatok k 31.12.2006 64.374,-

Hospodárenie za Nový Ruskov bolo
vyhlásené počas sv. omše v nedeľu
7.1.2007 v N. Ruskove.

VYÚÈTOVANIE DOTÁCIE

Poskytnutá dotácia 150.000,-

dlažba kostol 45.000,-
zvon 30.000,-
kameň na oltár 11.600,-
dovoz, odvoz kameňa Hradište, Snina

5.000,-
doplatok za oltár a dlažbu vo svätyni

19.500,-
korpus na kríž 7.000,-
doplatok za krížovú cestu 3.000,-
nábytok do sakristie 12.500,-
socha P. Márie 3.200,-
socha Božieho hrobu 2.500,-
jasličky 4.200,-
paškál, knihy, kadidlo, lodička

4.500,-
Projekt veže 2.000,-

Štatistika Sobáše
za rok 2006 ch d m ž

Trebišov 41 33 33 57 35

Vojčice 1 3 3 4 3

N.Ruskov 1 1

Z.Hradište 1

Milhostov 1 1 4

44 36 63 43
36

Spolu

Krsty Pohreby

80 106


