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Resp.: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

K

2007
X. ročník

U

o oltári2.

ijaké manželstvo v nebi?
Ako bude vyzerať nebo? Bu-
deme sa navzájom poznať?

Alebo budeme takí uchvátení zvele-
bovaním Boha, že nám na ničom inom
nebude záležať? Má tam Boh naozaj
veľkolepý trón, alebo je to len sym-
bolická predstava? A mimochodom,
ako dlho trvá to “navždy”? Všetko toto
sú dobré otázky, aj keď na ne nikdy
nebudeme vedieť vyčerpávajúco
odpovedať. Napokon, nebo je

tajomstvom viery. Takže

NAČO SA POKÚŠAŤ
POCHOPIŤ NEPO-
CHOPITEĽNÉ?

Spýtajme sa niekoľkých ex-
pertov. Brat Vavrinec vo svojej
knihe Prežívanie Božej prítomnosti
napísal, že by sme mali “svoje duše
kŕmiť a vyživovať veľkými Božími
myšlienkami”. Svätý Pavol odkazuje
Filipanom, aby svoju myseľ obracali na
to, čo je “pravdivé, cudné, spravodlivé,
mravne čisté, milé, čo má dobrú po-
vesť, čo je čnostné a chválitebné” (Flp
4, 8). Obaja títo muži si uvedomili
dôležitosť prebývania v Božej veľkosti,
a to pre Božiu bázeň, ktorá je v nás
zakorenená, a pre taký spôsob me-
ditácie, ktorý nás dovedie k hlbšej
láske k Bohu.

Obaja, Pavol aj brat Vavrinec, nás
ubezpečujú, že svoj život môžeme
zmeniť rozjímaním nad tajomstvami
neba. Zrejme nebudeme nikdy presne
vedieť, aké je nebo - prinajmenšom
nie v tomto živote -, no dokážeme
prežívať a pociťovať nádej, radosť a
plnosť, ktoré sú základmi nebeského
mesta. A keďže sa naša myseľ takto
obnovuje, aj náš vonkajší život začne

odzrkadľovať
r o v n a k ú
n á d e j ,
radosť a
plnosť.
Po prijatí
Eucharistie
pri dnešnej
svätej omši
p o z d v i h n i

svoje srdce k nebu. Zahľaď sa na
Pánovu nádheru a prijmi každý dar či
duchovný vnem, ktorý ti chce dať.
Dovoľ, aby ťa jeho sláva a majestát
prenikli až do špiku kostí. Uvedom si,
že ťa pripravuje na deň, keď ťa
definitívne vovedie do svojho
kráľovstva v celej jeho nádhere a jase.

Otče, stojíme pred tebou v
posvätnej bázni z tvojej lásky, ktorú
nám preukazuješ. Neustále nám
zjavuj sám seba, aby sme sa ti mohli
väčšmi podobať.   -www.redemporisti.sk-

V tomto čísle prinášame dokončenie roz-
hovoru s autorom nášho nového oltára,
s akad. sochárom Jánom Leškom.
Aký bol výber materiálu pre zvýraz-
nenie estetiky z prelomu milénia?
Zvolili sme pre túto ideu prírodný
kameň – spišský travertín, ktorý sme
vylomili v lome v Spišskom Podhradí.
Stôl je opracovaný na vrchnej časti na
lesk a spodná časť je ponechaná v pô-
vodnom hrubo vylomenom stave. Sym-
bolizuje to vzťah božského princípu
roviny, ktorá sa vznáša nad pôvodným
naturálnym, prírodným tvarom. Toto
všetko je spojené svorkovníkom v tva-
re rovnostranného latinského kríža,
ktorý spája podstavec s menzou. Na
čelných stranách spojovacieho kríža je
dekoratívna rímsa v gotickom tvaroslo-
ví. Samotný svorkovníkový kríž je z mo-
derného, súčasného materiálu – nehr-
dzavejúcej ocele, antikoru.
Súčasťou riešenia sú ďalšie objekty:
kazateľnica-ambona, svietniky, sto-
jan na Písmo. Práve teraz pracujem

na ďalšom do-
plnku – obet-
nom kalichu,
ktorý bude sú-
časťou celého
komplexu. Je
to veľmi za-
ujímavá práca,
som celkom
zvedavý, aké
budú reakcie
odbornej a
laickej verej-
nosti.

ROZHOROZHOROZHOROZHOROZHOVVVVVOROROROROR
o oltári

Ako dlho to trvalo od objednávky
po zhotovenie, ako prebiehala in-
štalácia, čo robilo najväčšie sta-
rosti...?
Celá realizácia diela od pôvodných
ideových návrhov, cez projekčné prá-
ce až po realizáciu trvala takmer
2 roky, a to je vlastne dobre, pretože
takéto dielo musí takpovediac dozrieť
do svojej definitívnej podoby. Musím
povedať, že som mal malú dušičku,
hlavne v noci pred inštaláciou. Obet-
ný stôl má veľkú hmotnosť a nevede-
li sme, čo je pod pôvodným oltárom.
Prognóza bola, že je tam zavalená,
nedostupná klenba. Dnes sa potvr-
dzuje, že stôl je staticky v poriadku.
Na záver chcem poďakovať všetkým
donorom, od tých najskromnejších až
po tých najveľkorysejších, ktorí mi
svojou štedrosťou umožnili realizo-
vať sa a vytvoriť dielo, ktoré nás
bude do budúcnosti určite dobre re-
prezentovať v náročnom sakrálnom
prostredí nášho kostola, a tak nad-
viazať na našich predchodcov.
Ďakujeme za rozhovor a želáme
veľa umeleckej invencie a úspeš-
ných realizácií tvojich diel.

– pu –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 18.00 18.00 7.00 9.00

Vojčice, charita 10.00
Zempl. Hradište 17.00 8.00

Nový Ruskov 17.30 8.00

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
Sv. Jozafáta, bs. mč. 6.30

Múd 1,1-7; Ž 139; Lk 17,1-6 11.30 ¤ Igor a Vierka s rodinou

Veď ma, Pane, po ceste k večnosti. 18.00 † Alfréd, Radoslav

6.30
Múd 2,23-3,9; Ž 34; Lk 17,7-10 11.30 ¤ víť.Srdca Nepoškv.P.M.

Velebiť budem Pána v každom čase. 18.00 † František

6.30
Múd 6,1-11; Ž 82; Lk 17,11-19 11.30 ¤ Vojtech s rod., Mária s rod.

Boh bude súdiť malých i mocných. 18.00 ¤ Katarína, Jozef, Silvia s r.

Sv. Alberta Veľkého, bs. uč. 6.30
Múd 7,22-8,1; Ž 119; Lk 17,20-25 11.30 † rodina Matyova

Pane, tvoje slovo trvá naveky. 18.00 ¤ 1.pr.deti a rodičia MRŠ

Sv.Margity Škótskej, sv.Gertrúdy,pn. 6.30
Múd 13,1-9; Ž 19; Lk 17,26-37 11.30 ¤ Lucia, Miroslav

Nebesia rozprávajú o sláve Boha. 18.00 † Andrej, 1. výr.

Sv. Alžbety Uhorskej, rh. 6.30 † Vladimír, 1. výr.

Múd 18,14-16; 19,6-9; Ž 105; Lk 18,1-8

Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. 18.00 ¤ Ľubomíra

7.30 † Mária

9.00
10.30
17.30 vešpery

18.00 ¤ Ľubomír a Dana

Po         
12. 11.

Ut       
13. 11.

St        
14. 11.

33. nedeľa v období cez rok

Pi          
16. 11.

Št        
15. 11.

Ne      
18. 11. 

Mal 3,19-20a; Ž 98; 2 Sol 3,7-15; Lk 21,5-19

So       
17. 11.
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18.11.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus M. Lörinčíková V. Leško

žalm J. Obrin

2. čítanie K. Balintová deti R. Vaníková Z. Lešková

prosby P. Sovák M. Ruttkayová I. Mihaľová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY
1. Bohuznámi venovali na farské po-

treby 2000 a 500 Sk, Z krstu Ma-
reka Kučmu venovali na kostol 500
Sk. Pán Boh zaplať!

2. Dňa 17.11.2007 v sobotu po večer-
nej sv. omši bude vo farskom kosto-
le Duchovná obnova na tému „MOD-
LITBA“.

3. OZ Slnovrat pozýva na koncert go-
spelového speváka Riša Čanakyho
so skupinou z Bratislavy do Pivnice
v piatok 16.11.2007 po večernej sv.
omši.

4. V nedeľu 11.11. 2007 vás pozývame
na prednášku a besedu Doc. Thdr.
Cyrila Hišema PhD na tému: Z de-
jín východného Slovenska. Pred-
náška a beseda začne o 14.30 v reko-
lekčnej miestnosti farského úradu.

5. V nedeľu 18. novembra sa vo Voj-
čiciach bude konať zbierka na faru.

6. Stretnutie kresťanských seniorov
bude v stredu 14.11.2007 o 15.00
hod. v MsKS.

7. Zbierka na rádio Lumen bude v ne-
deľu 18. 11. 2007.

ZZZZZOOOOO     zzzzz¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V sobotu 3.11. sviatosť krstu pri-
jali Marek Kučma a Alexandra
Zoé Neckárová. Vítame ich v na-

šom spoločenstve. Nech sú rodičom na
radosť a svetu na osoh.

SSSSSOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Andrej Ivanič a Anna Mária Macková
Michal Kučera a Patrícia Hrivňaková

Ohlasujú sa druhýkrát:
Jaroslav Varga a Mária Borová

  Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi

snúbencami, má povinnosť ohlásiť to na
farskom úrade.

CHARITNÝ DOM: Práce idú podľa
plánu...??? V nedávnych dňoch pod
týmto titulkom boli na stránkach dennej
tlače (Korzár) zverejnené kritické postre-
hy na adresu Občianskeho združenia
SVETLO ŽIVOTA (LUX VITAE) v oblasti
rekonštrukcie charitného domu. Členo-
via Rady OZ boli uvedenými argu-
mentami nemilo zaskočení. Najviac ich
trápi skutočnosť, že zdroj informácii, kto-
rý inšpiroval autorku uvedeného článku

pochádza z miesta, kde to najmenej oča-
kávali, ba naopak tu očakávali morálnu
i materiálnu pomoc. O čo vlastne ide?

Obsah uvedeného článku i následné
diskusne príspevky  k nemu na webovej
stránke mesta Trebišov, hrubo dehones-
tujú doterajšie snahy, úsilie a výsledky
práce členov rady OZ pri realizácii re-
konštrukcie charitného domu a vyvolávajú
dojem podvodu a zlodejstva. Je prinajmen-
šom neetické konštatovanie, či tvrdenie na
podklade dezinformácii, bez overenia si
skutkového stavu. V konečnom dôsledku
si to priznala aj sama autorka článku, po-
tom keď sme jej stav prác na rekonštrukcii
dokumentovali osobnou obhliadkou stavby
i foto a video dokumentaciou pred započa-
tím rekonštrukcie.

OZ si v žiadnom prípade nepriviléguje
zásluhy na diele, ktoré sa doposiaľ dosiah-
lo. Keď OZ začalo svoju činnosť dispo-
novalo finančnými prostriedkami získaný-
mi z členských príspevkov členov, ktoré
predstavovali sumu 11.200,-Sk. Vďaka do-
terajšej výdatnej pomoci a štedrosti darcov,
sponzorov, ktorí doposiaľ finančne, či
materiálne prispeli k realizácii tohto diela
sa na akcii preinvestovalo takmer l milión
Sk. Doposiaľ sú prevedené všetky stavebné
úpravy v rozsahu spracovanej projektovej
dokumentácie (búracie práce, vymurovka
nových priečok vrátane sociálnych zariade-
ní – bunkový systém), rozvody kanalizácie,
rozvody studenej a teplej vody, rozvody
ústredného kúrenia. Je to málo, či dosť ?
V neposlednej miere OZ je vďačné aj 15
člennému  kolektívu pracovníkov zarade-
ných na aktivačných  prácach, ktorí boli
realizátormi pomocných stavebných prác.
Nedá mi opomenúť ani štedrosť prispie-
vateľov účelovej zbierke vyhlásenej v na-
šom chráme na charitný dom, ktorá pred-
stavovala vyše 46 tisíc Sk. V neposlednej
miere nad naše očakávanie vzrástlo naše
bankové konto darovaním 2% podielu
zaplatenej dane z príjmu zo závislej čin-
nosti fyzických či právnických osôb, ktoré
v konečnom dôsledku presiahlo sumu 146
tisíc Sk.

Všetkým tým, ktorí majú akekoľvek
i najmenšie pochybnosti o stave a cieľoch
činnosti OZ  odkazujeme, že brány cha-
ritného domu sú im otvorené a nech sa
najprv presvedčia a potom konajú.

Ing. Jozef Mitro,   Člen dozornej rady OZ


