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Resp.: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.
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ÁNO, JE ČAS rozlúčiť sa.
Prišlo to nečakane, rýchlo,

našlo nás to nepripravených, tak mňa,
ako aj Dóm sv. Mikuláša, konkatedrálu
v Prešove, ktorá bude mojím novým pôso-
biskom. Keď sa na birmovke pýtali otca
biskupa Bernarda prečo ma chcú prelo-
žiť, otec biskup povedal: „Ak to urobíme,
neznamená to, že by musel odísť, lebo niečo
zlé urobil. Ak odíde, tak preto, lebo ho
potrebujeme na inom mieste. Pre neho je to
vyznamenanie za jeho prácu v Trebišove.“
Reči sa stali pravdivými až v sobotu,
kedy to bolo oficiálne potvrdené.

Áno, je čas rozlúčiť sa, ale spomien-
ky ostanú. Možno tých necelých šesť ro-
kov ubehlo veľmi rýchlo (mne osobne
ozaj rýchlo, pri tom zhone), ale verím,
že tu niečo po mne ostalo. Nemyslím
len na veci materiálne. Veľmi ma teší,
že sa podarilo urobiť pokrok s mládežou.
Vďaka patrí kaplánom, ktorí ako moji
pomocníci venovali svoje sily tejto ob-
lasti. Teším sa, že tu zanechávam sku-
pinu mladých ľudí, ktorí už dokážu sa-
mostatne pracovať s mladými, ako aj
s deťmi. Verím, že to bude pokračovať.
Teším sa, že sa bez väčších problémov
podarilo urobiť „rekonštrukciu“ RB a že
jeho členovia sú pre farnosť oporou.
Teším sa, že sa obnovila činnosť zborov,
hlavne Magnifikátu, ktorý je dôstojným
reprezentantom našej farnosti. Teším
sa, že sa kostol cez veľké sviatky vždy
naplnil do posledného miesta, že bolo
treba premietať obrady na plátno, lebo
ľudia sa do kostola nevmestili. Radosť
z krížových ciest na Veľký piatok zosta-
ne ako živá spomienka. Teším sa, že sa
našla skupina dobrých ľudí, ktorí pra-
cujú v občianskom združení Svetlo živo-
ta, že sa dokončuje dom Jozefa Macha-
lu. Strážte si toto pomenovanie. Už sa
pracuje aj na kaplnke, ktorá bude v tejto

JE ÈAS
budove. Bude zasvätená sv. Jozefovi,
strážcovi a patrónoví v ťažkých a posled-
ných chvíľach života. Je už namaľovaný
obraz sv. Jozefa, patróna tejto stavby a
objednaná socha sv. Jozefa, ktorá bude
stáť vo vestibule tohto objektu.

Je čas povedať, že aj keď sa veľa uro-
bilo, ešte ostalo niečo nedoriešené. Je
to pozemok na Severe a rómska osada,
dokončenie vitráži, fasády, strechy kos-
tola, schodisko na fare...

Je čas povedať všetkým za všetko Pán
Boh zaplať. Všetkým, ktorí pomohli
a prispeli pri náročných prácach rekon-
štrukcie fary, kostola, či výstavby no-
vých objektov v našej farnosti. Vďaka
páni kurátori, boli ste mi veľkou oporou
a pomocou. Vďaka predstaveným občian-
skeho združenia za aktivitu pri stavbe
a za inú pomoc. Vďaka sponzorom, ktorí
vyššími sumami pomohli podporovať
dielo, ktoré som za šesť rokov tu bu-
doval, ale aj vám všetkým chudobným
vdovám, ktoré ste dávali zo svojho „ne-
dostatku“. Vďaka najbližším spolupra-
covníkom, ekonómke, kostolíkom, kan-
torkám i všetkým, ktorí ste pomohli, keď
to bolo nutné alebo keď som sa na vás
obrátil s prosbou o pomoc.

Možno po nejakom čase sa začnem
s odstupom pozerať na moje pôsobenie
v tejto farnosti ináč. My ľudia máme ten-
denciu posudzovať iného na základe reči
iných. Chcem vás poprosiť, súďte ma
len na základe mojej práce, na základe
toho, ako som na vás pôsobil pri vyslu-
hovaní sviatosti, kázni a pod. Ináč nie.

Chcem na záver poprosiť o prepáče-
nie, ak som vás pohoršil, či nejako ublí-
žil. Ani ja nie som dokonalý, mám svoje
chyby, nedostatky, svoje city i povahu.
Chcem vám na záver popriať, aby ste
ďalej formovali svoju vieru a rástli v mi-
losti Boha. Všetkým si vás vážim, ostá-
vate v mojom srdci. Novému farárovi
prajem veľa síl a Božej prítomnosti do
jeho služby v tejto farnosti.

S úctou dekan

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE
u Alžbety bola istým spô-
sobom prvou eucharistic-
kou procesiou v histórii

ľudstva. Povedal to pápež Benedikt
XVI. vo Vatikánskych záhradách
31.5.2005 na ukončenie mariánskeho
mesiaca.

Pripomenul, že Ján Pavol II. rád
nazýval Pannu Máriu „eucharistickou
Ženou“ a povedal: „S Ježišom, ktorého
práve prijala do svojho lona, sa Mária
vydáva na cestu a navštevuje svoju star-
šiu príbuznú Alžbetu. Panna Mária bola
vtedy ešte mladé dievča, ale nemá
strach, pretože Boh je s ňou – ba dokon-
ca v nej. Istým spôsobom môžeme pove-
dať, že jej putovanie – bolo prvou eucha-
ristickou procesiou v dejinách.“

Máriina návšteva je vzorom pre na-
še stretnutie s ľuďmi. Na ľudí nepô-
sobia natoľko naše slová ako naše
bytie. Ona je tehotná Božím Slovom.
Božie Slovo je pre ňu tým, čo pre inú
ženu znamená tehotenstvo. Tehoten-
stvo mení organizmus ženy a Máriu
mení Božie Slovo. Blahoslavená je tá,
ktorá uverila, že sa splní, čo jej pove-

dal Pán. Ona sama nám vydáva sve-
dectvo o tom, čo v nej spôsobil Boh.

Tajomstvo dnešného sviatku nám
chce povedať, že ak sa má naše
stretnutie s druhými ľuďmi stať po-
žehnaním, aj my musíme byť tými,
ktorí neprinášajú len seba ale Božie
Slovo, a z ktorých vyžaruje Duch Svä-
tý. Ak prinášame len seba, nie sme
pre druhých požehnaním. Predpokla-
dom sv. prijímania je prijímať Ježiša
v Duchu Svätom. To isté platí aj o
prijatí druhého človeka. Len vtedy je
naša návšteva požehnaním, ak sa
odohráva v Duchu Svätom. Keď aj z
nás bude vyžarovať Duch Svätý, budú
ľudia podobne ako Alžbeta hovoriť:
„odkiaľ mám to šťastie, že si prišiel, že
prišla matka môjho Pána“, lebo my
všetci sa stávame Božími matkami,
ak sme sa rozhodli žiť Slovo Božie.

Sv. Augustín hovorí: „Matka ho no-
sila v lone, my ho nosíme v srdci. Panna
otehotnela keď sa v nej vtelil Kristus,
naše srdce nech otehotnie vierou v Kris-
ta. Ona porodila Spasiteľa, naša duša
nech porodí spásu a chválu. Nech ne-
zostanú naše duše neplodné, ale nech
sa stanú plodnými pre Boha.“

Nasledujme Máriu, túto úžasne
hlbokú eucharistickú dušu a napo-
dobňujme ju, potom sa aj náš život
stane Magnificatom.

upravil kaplán Stanislav Ščerba

BENEDIKT XVI.:

Z¡IVOT AKO
MAGNIFICAT



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 19.00 18.00 18.00 10.30

Nový Ruskov 18.00 18.00 18.00 9.00
Rómska osada 16.00

nemocnica 16.00 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. Petra a Pavla, ap. 6.30

11.30 † Mária, Jozef

Sk 12,1-11; Ž 34; 2 Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 16.30

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 18.00 † Pavol Anna

6.30

Gn 19,15-29; Ž 26; Mt 8,23-27 11.30 ¤ Alexander

Mám pred očami, Pane, tvoju dobrotu. 18.00 † Anna, Juraj

6.30

Gn 21,5.8-20; Ž 34; Mt 8,28-34 11.30 † Žofia, Juraj

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. 18.00 ¤ prvoprijímajúce deti

Návšteva Panny Márie 6.30

Sof 3,14-18; (Ž) Iz 12,2-6; Lk 1,39-56   Plesajme 11.30 † Helena, Júlia, Michal

a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh. 18.00 † Teodor, Ján, Katarína

Sv. Tomáša, ap. 6.30 ¤ živých členov BSJ

Ef 2,19-22; Ž 117; Jn 20,24-29       Choďte do 11.30

celého sveta a hlásajte evanjelium. 18.00 † Michal

Gn 27,1-5.15-29; Ž 135; Mt 9,14-17 7.00 ¤ živých členov Ruž.Bratstva

Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý. 18.00 † Ján, Andrej, Ján, Rozália

7.00 ¤ Peter, Lukáš, Daniela

9.00 ¤ Anton s rod.

10.30

17.30 pobožnosť

18.00 ¤ Juraj, Patrik

So       
4. 7.

Ne      
5. 7.

Pi         
3. 7.

Sv. Cyrila a Metoda, 
slovanských vierozvestov

Sir 44,1.4-7.11-15; Ž 117; Ef 4,1-7.11-13; Mt 28,16-

20

Po        
29. 6.

Ut       
30. 6.

St        
1. 7.

Št       
2. 7. 
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5.7.2009 7.00 9.00 10.30 18.00

1. čítanie M. Ščerbej J. Hudáček P. Tóthová

žalm J. Babejová

2. čítanie A. Zapotoková deti M. Lörinčíková M. Švagrovská

prosby M. Čierna J. Demčák M. Žiaranová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Sviatosť zmierenia: Prvý piatok v
mesiaci. Spovedáme okrem pon-
delka a piatku tak, ako je to zvy-
kom.
Spovedanie na filiálkach bude
v piatok hodinu pred sv. omšou,
t.j. od 17.00 hod.

2. Kancelária farnosti: V pondelok a
v piatok bude kancelária farnosti
zatvorená. Srdečne Pán Boh zaplať
za pochopenie. Súrne záležitosti
dohodnite s kňazom po sv. omši v
kostole.

3. Odpustovú slávnosť: „ipsa die“
V stredu máme odpustovú sláv-
nosť Návštevy Panny Márie. Sláv-
nostná sv. omša bude o 18.00 hod.
Ste srdečne pozvaní. Sv. omšu
bude celebrovať nový farár farosti
Jozef Gnip.

4. „Halier sv. Petra“ Na sviatok sv.
Petra a Pavla, teda v pondelok,
bude zbierka „Halier sv. Petra“. Je
to prikázaný sviatok, sv. omša
bude aj o 16.30 hod.

5. Modlitba sv. ruženca:
Máme prvú nedeľu v mesiaci, pre
členov RB to znamená povinnosť
prísť na modlitbu a výmennú
tajomstiev tak, ako je to vo zvyku.

6. Koncert gospelovej skupiny
Srdečne Vás pozývame na koncert
gospelovej skupiny MAT, ktorý sa
uskutoční túto nedeľu 28.6.2009 o
15.00 hod. v Mestskom kultúrnom
stredisku v divadelnej sále.

7. Te Deum pre mladých a detí
Na zakončenie školského roka bu-
de pre deti v utorok 30.6. o 11.30
slávnostné Te Deum. Pozývame
žiakov a učiteľov škôl.

SSSSSOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Martin Kleščinský a Marianna Girmanová

Ohlasujú sa druhýkrát:
Jozef Dibdiak a Ivica Tóthová

Ohlasujú sa prvýkrát:
Ján Balcařík a Lucia Džuganová

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.

ZZZZZOOOOO     zzzzz¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
V sobotu 20.6. sviatosť krstu
prijali Marek Demeter a Alex
Demeter. Vítame ich v našom

spoločenstve. Nech sú rodičom na ra-
dosť a svetu na osoh.

8. Arcidiecézna charita Košice príjme
do pracovného pomeru vrchnú ses-
tru do Charitného domu sv. Edity
Steinovej vo Vojčiciach. Bližšie in-
formácie na výveske.

9. Obľúbený tábor „Škriatok“ pre deti
našej farnosti bude aj tento rok.
Opäť ponúkame možnosť, aby deti
prežili prázdniny v kresťanskom
duchu. Organizujú sa 2 turnusy v
termínoch 3.-8. a 17.-22. augusta
2009. Prihlášky si môžete
vyzdvihnúť v kostole pri bočnom
oltári. Všetky potrebné informácie
a kontakty na organizátorov
nájdete na plagátoch a v prihláške.
Miest je málo (40 na jeden termín),
prihláste sa čím skôr.



I. ÈAST¡
VŠEOBECNÝ ÚVOD
Na základe dekrétu Mons. A. Tkáča,
arcibiskupa-metropolitu košickej ar-
cidiecézy, zo dňa 3.6.2009, číslo:
764/09 bol dp. Jozef Dronzek, dekan
v Trebišove, preložený za dekana do
farnosti Sv. Mikuláša, Prešov I. Na
základe tohto rozhodnutia my, čle-
novia farskej a ekonomickej rady,
ktorá bola riadne zvolená na päťroč-
né funkčné obdobie s dobou platnos-
ti od mesiaca február 2004, spolu so
svojim dekanom-farárom Jozefom
Dronzekom, predkladáme veriacim
našej farnosti, ako aj kúrii našej
arcidiecézy, túto hodnotiacu správu
za uplynulé volebné obdobie.

Hodnotiaca správa sa týka týchto
oblastí:
A – duchovná sféra, práca s mláde-

žou, deťmi, aktivity, iné významné
návštevy, spoločenské akcie;

B – materiálna a finančná oblasť,
rekonštrukcie, výstavby;

C – rôzne.

II. ÈAST¡
DUCHOVNÁ SFÉRA, PRÁCA
S MLÁDEZ¡OU, DET¡MI,
AKTIVITY, INÉ VÝZNAMNÉ
NÁVŠTEVY, SPOLOÈENSKÉ
AKCIE
Pri hodnotení duchovnej oblasti mô-
žeme konštatovať tieto skutočnosti:

Duchovná starostlivosť o našu
farnosť bola zabezpečená na veľmi
dobrej úrovni. Počas piatich rokov,
sme nezaznamenali väčšie sťažnosti
na adresu vysluhovania sv. omši, či
iných sviatosti alebo svätenín. Ob-
novilo sa svätenie domov, kde počet
nahlásených každý rok narastá. Po-
čas adventných a pôstnych nedieľ, sa
v našej farnosti konali počas piatich
rokov vždy duchovné obnovy. Boli
pozvaní kňazi dekanátu alebo iní
hostia.

Práca s mládežou je dobre roz-
behnutá. Za posledné roky sme vy-
chovali 11 animátorov, ktorí aktívne
pomáhajú pri práci s mládežou,
hlavne pri organizovaní stretnutí a
prípravy na prijatie sv. birmovania.
Viditeľný prínos nastáva hlavne po

Všetky tieto stavebné úpravy boli
urobené  bez  dlhov, ich hodnota sa
blíži k sume cca 7 mil. Sk. Do tejto
sumy nie sú zarátané práce, lebo
skoro všetko bolo urobené svojpo-
mocne. Pri hodnotení aj s prácou,by
hodnota dosiahla 14 mil. Sk.

Stav finančného denníka k 20.6.09
Na účtoch a v hotovosti sa nachá-

dza spolu 38.000€ = cca 1.100.000 Sk.
V tejto sume nie sú započítané

zostatky na filiálke v Z. Hradišti.

RÔZNE
Vďaka iniciatíve dekana Jozefa

Dronzeka, sme začali tradíciu krížo-
vej cesty v parku. Treba v tom pokra-
čovať. Podobne z jeho iniciatívy bola
založená zbierka: Vianočný a Veľko-
nočný dar. Komisia, ktorá pozostáva-
la z laikov, v poslednú adventnú
nedeľu a na Kvetnú nedeľu rozdala
vyzbierané peniaze pre sociálne slab-
šie rodiny našej farnosti.

Vo farnosti bolo vďaka iniciatíve
dekana Jozefa Dronzeka založené
občianske združenie Svetlo života.
Jeho prioritou je dokončenie charit-
ného domu dr. Jozefa Machalu na
Paričove.

V Trebišove boli počas pôsobenia
p. dekana Dronzeka posvätené dva

HODNOTIACA SPRÁVA ZA FARNOST¡
NÁVŠTEVY PANNY MÁRIE V TREBIŠOVE
 OBDOBIE: SEPTEMBER 2003 - JÚL 2009

kríže – jeden v parku a jeden v južnej
časti mesta.

Budúcnosť
V priestoroch Charitného domu dr.

Jozefa Machalu bude aj kaplnka,
ktorá bude zasvätená Jozefovi, patró-
novi dobrej smrti. Bol plán, že túto
kaplnku, jej dokončenie zabezpečí
farský úrad. Predpokladaná cena na
dokončenie je vo výške 100.000 Sk -
3.300 €. Treba zakúpiť dlažbu, dať
urobiť obetný stôl, ambónu, sédes.
Oltárny obraz patróna je už objed-
naný. Jeho cena bez rámu bude cca
450 €.

Podobne je rozbehnutá druhá eta-
pa rekonštrukcie vitráži. Okná v lodi
by mali byť dokončené do konca
októbra tohto roku. Ešte bude treba
vyplatiť zvyšnú sumu cca 9.500€.

Potreba riešiť a dotiahnuť poze-
mok na Severe, rekonštrukciu kosto-
la, maľbu, strechu, fasádu, dokončiť
sanáciu stien kostola z juhu od par-
ku. Po dohode s Mestom Trebišov
bude pri našom kostole vytvorené
Mariánske námestie, ktoré skultúrni
priestor pri kostole.

Rómska osada
Prebieha pastorácia „aká taká“, sú

plány na vybudovanie kaplnky, ale
v spolupráci s mestom.

MIMORIADNA PRÍLOHA
È. 26/2009

Farská a ekonomická rada vyjadruje svoje poďakovanie dekanovi-farárovi
Jozefovi Dronzekovi za jeho prácu v našej farnosti.

V Trebišove dňa 20.6.2009 pri riadnom zasadaní farskej rady

Podpisy: členovia farskej a ekonomickej rady.



pobyte v kláštore Brehov, kde sa ko-
najú evanjelizačné kurzy Filip a Ján.
Mladí sú aktívni pri väčších slávnos-
tiach, ako je Kvetná nedeľa, Veľký
piatok, Biela sobota. Majú rozdelené
služby pri „stráži Božieho hrobu“,
služby pri krížovej ceste v parku,
alebo pri vigílii Ducha Svätého.

Počas rokov 2004-2005 sa pre nich
vytvorili priestory pre ich aktivity
v pivnici farského úradu. Počas ce-
lého roka sa v kostole konajú chvály
mladých, modlitby, modlitby mladých
za mladých. Pastorácii mladých sa
venuje jeden z kaplánov, ktorý má na
starosti mládežnícke sv. omše. Mlá-
dež má svoj mládežnícky spevácky
zbor.

Podobné sú aj aktivity s deťmi.
Pravidelne, už šiesty rok sa organi-
zuje letný tábor s názvom Škriatok.
Dva turnusy pobytu detí v kláštore
Brehov. Tu patrí vďaka „eRku“, ktoré
v našej farnosti pekne účinkuje. Or-
ganizujú sa tieto aktivity: Sv. Miku-
láš, fašiangové posedenie, deň detí,
výlety do Levoče, rôzne spoločenské
stretnutia. Aj tejto skupine sa venu-
je jeden z kaplánov, ktorý má v nede-
ľu o 9.00 detskú sv. omšu. Príprava
na 1. sv. prijímanie začína koncom
septembra. Žiaci sú rozdelení do
troch skupín podľa škôl. Každú
skupinu má na starosti jeden kaplán
a dekan.

Okrem stretnutia na detskej sv.
omši sa usporadúva stretnutie so
žiakmi 3. ročníkov raz do mesiaca, a
to spolu aj s ich rodičmi. Katechéza
je rozdelená aj pre žiakov aj pre rodi-
čov. Katechéta je s rodičmi, kňaz
s deťmi. Stretnutia začínali o 17.15 a
končili po sv. omši o 18.00 hod. Deti
majú svoj detský zbor, ktorý účinkuje
pri detských sv. omšiach.

Slávnosti prvého sv. prijímania
prebiehajú počas nedieľ po Veľkej
noci. Sú tri termíny, vždy pri sv. omši
o 10.30 hod. Pre prvoprijímajúce deti
bola farnosťou vydaná knižôčka:

Blahoslavená Imelda – patrónka prvopri-
jímajúcich, kde sa pán dekan podieľal
ako spoluautor.

Za posledné obdobie prebehla re-
konštrukcia RB, a to bez väčších
problémov. Hlavnou horliteľkou bola
na ďalšie volebné obdobie zvolená
pani A. Rerková. S jej prácou vyjadru-
jeme svoju spokojnosť.

Pri farnosti účinkuje farský spe-
vácky zbor „Magnifikát“ pod vedením
p. F. Ďuristovej. Vo farnosti máme
štyroch kantorov, každá filiálka má
svojho.

Návštevy: Počas posledných pia-
tich rokoch nás navštívili títo vzácni
hostia: všetci naši biskupi viackrát,
generálny vikár pre ekonomiku far-
nosti Jozef Korem, rektor seminára
Jozef Ondovčák, kancelár ABÚ Juraj
Kamaz, profesori a docenti Teolo-
gickej fakulty v Košiciach Hišem,
Zubko, Leščinský, Dráb, dekan teolo-
gickej fakulty A. Konečný, rektor
Katolíckej univerzity T. Zasiempa,
Eminencia Jozef kardinál Tomko a
mnohí iní.

Spoločenské duchovné aktivity:
Celoslovenské trojdňové stretnutie
MKH za účasti prof. A. Akimjaka.

Celoslovenské evanjelizačné stret-
nutie s názvom „Oheň“ v športovej
hale mesta za účasti evanjelizačnej
skupiny z USA, koncerty v pivnici,
gospelová hudba, vystúpili Kerygma,
Slnovrat, Richard Čanaky. Koncert
Jiřího Zmožka v kostole, organové
koncerty, hlavne vystúpenie prof.
Ivana Sokola, priehladky cirkevných
zborov počas dní sv. Gorazda. V roku
2010 to organizuje rím.kat. farnosť.
Mariánske večeradla, Modlitby ma-
tiek, Modlitby otcov, púte do Krakova,
Lúrd, Obišova.

Pravidelne týždenne vychádza vo
farnosti farský časopis, v náklade
1000 a viac výtlačkov, do ktorého pra-
videlne prispieval p. dekan – kde obo-
znamoval, informoval a povzbudzoval
veriacich; časopis čítajú aj veriaci

z iných farností, iných cirkví a aj
neveriaci.

Bola vydaná kniha o našom kos-
tole, ktorá prispela k väčšiemu
poznaniu jeho histórie veriacimi, ale
poslúži aj turistom a poskytuje aj
duchovný zážitok. Začali uskutoč-
ňovať pravidelné stretnutia lektorov
(v programe bola biblická katechéza).

Pri príležitosti Roku sv. Pavla sa
uskutočnili prednášky, slávnostná
akadémia etc.

Za podpory p. dekana spolupráci s
OZ SŽ sa zrealizovala v pivničných
priestoroch kostola výstava „STVO-
RENIE SVETA V BIBLII MYTOLÓGII
A VEDE“, ktorú navštívilo vyše 1000
žiakov základných a stredných škôl
mesta.

Športové aktivity farnosti: Mini-
štranská stolnotenisová liga, účasť
na arcidiecéznych akciách, futbalový
a volejbalový turnaj našej mládeže.

MATERIÁLNA A FINANÈNÁ
OBLAST¡, REKONŠTRUKCIE,
VÝSTAVBA

Táto časť je opísaná chronologicky
tak, ako sa vykonávali jednotlivé prá-
ce:
November 2003 – výmena okien,

nutne sa to muselo vykonať
v časti od dvora, kde sú byty kňa-
zov, odvzdušňovací kanál okolo
fary zpredu od hlavnej cesty, ako
aj v časti od dvora.

Rok 2004 – rekonštrukcia farskej
budovy prízemie, vytvorenie reko-
lekčnej miestnosti, farskej kance-
lárie, dekanskej kancelárie, so-
ciálne zariadenia, pivnica, výmena
okien, orlovňa, fara od hlavnej
cesty, výmena gamatiek za ús-
tredné kúrenie, prízemná časť
fary, pivnica, orlovňa a sakristia,
rekonštrukcia kostola, úprava or-
lovne, spovedelnice, maľba, re-

konštrukcia kostolného organu.
Rok 2005 – začiatok výstavby fary vo

Vojčiciach a kostola v Hradišti,
postupné dokupovanie vybavenia,
knižnica pred dekanskou kancelá-
riou, výmena dvier na chór, výme-
na svetlíka za euro-okná.

Rok 2006 – osekanie zamoknutej
omietky na kostole v časti od juhu
a východu, zariadenie dekanskej
kancelárie, chodník ku fare od
hlavnej cesty, časť vydláždenia
námestia pred kostolom, začiatok
úpravy bytu dekana.

Rok 2007 – dokončenie výstavby
kostola v Hradišti, konsekrácia,
osadenie nového pekného kamen-
ného oltára, konsekrácia kostola
v Trebišove, úprava kaplániek,
plávajúce podlahy, vymaľovanie,
dokončenie úprav bytu dekana,
postupné zariaďovanie, fasáda od
hlavnej cesty, úprava dvora na fa-
re, plot na faru a brána na diaľko-
vé ovládanie, vstupné dvere do
fary.

Rok 2008 – spevnenie múrov (ankre
na celej fare) dokončenie ústred-
ného kúrenia v byte u dekana, re-
konštrukcia elektrických rozvodov,
výmena starého nábytku na kap-
lánkach, výmena starej nevyhovu-
júcej kuchynskej linky na fare,
výmena starých stolov a stoličiek
v rekolekčnej miestnosti, nové
ozvučenie v kostole, nový inventár
v kostole, podstavec pod sochu,
sobášne kľakadlo, socha Panny
Márie fatimskej, stolík ad omnia,
rekonštrukcia štyroch vitráží v kos-
tole, dokončenie a odovzdanie no-
vej farskej budovy vo Vojčiciach.

Rok 2009 – fara Trebišov, výmena
dvier z časti od dvora, úprava
priestorov pred kanceláriou a sa-
kristiou, výmena dvier, sakristia,
kancelária, podstavce pod sochy
na chodbe pre kanceláriou, sedač-
ka pred kanceláriou, vyplatené
50% za ďalšiu časť opravy vitráži.


