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XVIII. ročník

28. decembra 2014
Nedeľa Svätej rodiny Ježiša,

Márie a Jozefa

Resp.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú
po jeho cestách.

U

Jozef Gnip, dekan

dajme v tajomstve spásy, opäť v Zja-
vení. Nazaretská rodina jasne žiari
príkladom pre všetky rodiny a osobit-
ne pre otcov, mamy a deti. Narodené
Božie dieťa v jasliach je príkladom
skromnej výchovy a materiálneho za-
bezpečenia. V Nazarete, kde Ježiš
vyrastal, bol svojim rodičom poddaný
a poslušný. Pri tom rástol v múdrosti
pred Bohom a ľuďmi. Deti v ňom na-
chádzajú najlepší vzor správania sa
a poslušnosti voči svojim rodičom
a vo vzťahu k Bohu. Mária všetky
tajomstvá svojho syna uchovávala
v srdci a premýšľala nad ich význa-
mom pre jej dušu. Žije s láskou pre
neho, ako pre svoje dieťa, a zároveň
ho kontempluje ako jednorodeného
Božieho syna. Matka žije pre syna
a jeho poslanie na zemi. Vzor sta-
rostlivosti, lásky, obety, prežívania
Božích tajomstiev a úžasnej viery
v Boha. Sv. Jozef príklad nesmiernej
starostlivosti o snúbenicu a Dieťa
a ochrany pred nebezpečenstvami.
Všetkých v rodine spája maximálna
snaha o svätosť ako Boží atribút,
lebo na svoj obraz ich stvoril.

Táto snaha o svätosť rodiny sa
v referendovej otázke nespomína,
ona však rodinu najviac spája a po-
tvrdzuje jej identitu.  n

REFERENDUM O RODINE,
ktoré sa uskutoční 7. februára,
ukazuje, aká dôležitá je rodina

v spoločnosti. Na druhej strane po-
ukazuje na jej problémy, lebo sa
bude hlasovať o identite rodiny, čo
nie je správne, lebo jej identita sa

nedá spochybniť. Boh stvoril človeka,
ako muža a ženu ich stvoril. Povedal
im: „Milujte a množte sa, naplňte
zem!“ Potrebujeme o tom božom zá-
mere a danosti hlasovať? Áno, lebo
žijeme v parlamentnej demokracii
a kresťania majú povinnosť potvrdiť
Božiu pravdu. Samozrejme, všetko
opisujeme rámcovo, nie detailne.

Že rodinu tvoria otec, mama a deti,
o tom nikto nepochybuje. Ale otázka
pre nás kresťanov znie: „Aký otec,
aká mama a aké deti?“ Príklad hľa-
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V RÁMCI VŠEOBECNEJ Cirkvi
bol rok 2014 bohatý na uda-
losti, ktoré sa výrazne zapíšu

do jej dejín. Novozvolený pápež pre-
kvapoval svojím ľudským prístupom
a získal si aj neveriace srdcia, čo bu-
duje Božie kráľovstvo na zemi. Z na-
šej farnosti sme sa s ním stretli
v rámci púte na modlitbe Anjel Pána
v nedeľu 10. augusta. Na nedeľu Bo-
žieho milosrdenstva vyhlásil za svä-
tých bl. Jána Pavla II. a bl.
pápeža Jána XXIII., ktorý
začal veľkú reformu Cirkvi II.
vatikánskym koncilom. Tento
koncil priviedol do zdarného
konca ďalší pápež Pavol VI.,
ktorého beatifikoval súčasný
Pastier sveta na záver prvé-
ho zasadania Synody o rodi-
ne, ktorá hľadala odpovede
na vzniknuté problémy v ro-
dinách. Rok 2015 bude v Cir-
kvi zameraný na prehĺbenie poznania
zasväteného života a jeho prínos pre
kresťanský život veriacich.

Na Slovensku sme slávili jubilejný
rok našej národnej patrónky Sedem-
bolestnej Panny Márie. V máji sme
sa pridali k množstvu pútnikov, ktorí
si uctili svoju patrónku v národnej
bazilike v Šaštíne a v auguste to bol
spevácky zbor Magnificat. Vo farnosti
sme dali zreštaurovať jej sochu
a vystavili k verejnej úcte. Slávenie
roka vyvrcholilo na jej sviatok 15.
septembra v Šaštíne na čele s pápež-
ským legátom kardinálom Jozefom
Tomko. Nedávno predseda KBS zhod-
notil uplynulý Jubilejný rok ako veľký
prínos pre Cirkev na Slovensku, lebo
sa oživila jej úcta a povedomie u Slo-
vákov.

Vo farnosti sme odpovedali na výz-
vy Cirkvi výstavou v Múzeu Svätý Ján
Pavol II., ktorá sa stretla s veľkým
záujmom verejnosti, aj u mladšej
generácie. Končiaci rok sa niesol
v znamení pútí. V lete sa naplnili
túžby mnohých a putovali sme do
San Giovani Rotondo, kde žil sv. pá-
ter Pio, ktorý je patrónom nemocnič-
nej kaplnky. Námaha púte nech vyja-
druje našu vďačnosť za jeho hod-
notný a pohnutý život pre chorých
a trpiacich. V Amalfi sme si uctili re-

likvie sv. Ondreja, apoštola,
patróna našej arcidiecézy.
Objavili sme v našom okolí
poklad, ktorý treba vykopať
a z neho žiť. V neďalekom
Rade sú pochovaní mučeníci
pre vieru z rádu sv. Františ-
ka, tzv. menších bratsov,
minoritov. Ich proces blaho-
rečenia sa začal a úspešne
pokračuje.

Miestna Cirkev v júni pre-
žívala radosť z toho, že jej farník
Michal Škulka sa stal diakonom
a napreduje na ceste ku kňazskému
stavu. Po 2 rokoch odišiel z farnosti
kapl. Miloš Geci a na jeho miesto na-
stúpil kapl. Ján Hudák. Po 40-tich
rokoch odišla do dôchodku kantorka
Anna Vaľová a po 7-ich rokoch služby
aj kostolníčka Elena Capová. Na jej
miesto nastúpila rehoľná sestra Sta-
nislava. Po 3 rokoch reštaurátorských
prác sa dokončila veža kostola. Urobi-
lo sa temperovanie kostola a sprístup-
nila sa krypta.

Putovanie v čase počas roka 2014
prinieslo mnoho udalosti, premien
a faktov pre dejiny miestnej aj všeo-
becnej Cirkvi. Prajme si, aby sa zá-
roveň stali aj dejinami spásy Božieho
ľudu.        Jozef Gnip, farár a dekan



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 15:00 10:30 10:30

Charitný dom J.M. 9:00 9:00
Rómska osada 10:30

nemocnica

ústav 15:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

1 Jn 2,3-11; Ž 96; Lk 2,22-35 11:30 ¤ Elena

Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem. 18:00 ¤ Emília s rod.

6:30
1 Jn 2,12-17; Ž 96; Lk 2,36-40 11:30 † Eugen, Magdaléna

Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem. 18:00 ¤ Viera s rod.

Sv. Silvestra I., pp. 16:00 ¤ za našich kňazov

1 Jn 2,18-21; Ž 96; Jn 1,1-18 23:30 adorácia

Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem. 24:00 Eucharistické požehnanie

Slávnosť Panny Márie 
Bohorodičky

7:10 Ranné chvály

prikázaný sviatok 7:30 ¤ Štefan, 70 r. života

9:00 ¤ Ivan, Martin, Miroslav

Nm 6,22-27; Ž 67; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21 10:30 ¤ pro populo

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás. 18:00 † Pavol

Sv. Bazila Veľkého a Gregora 
Naziánzskeho, bs. uč.

6:30 ¤ živí členovia BSJ

1 Jn 2,22-28; Ž 98; Jn 1,19-28       Uzreli 11:30 ¤ Andrej, Anna

všetky končiny zeme spásu nášho Boha. 18:00 † duše v očistci

1 Jn 2,29–3,6; Ž 98; Jn 1,29-34       Uzreli 7:00 ¤ živí členovia Ruž. B.

všetky končiny zeme spásu nášho Boha. 18:00 † Juraj

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Hedviga

Sir 24,1b-2.12-16; Ž 147; Ef 1,3-6.15-18; Jn 1,1-18 9:00 † zosnulí členovia Modl.otcov

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Miroslav, Anna, Andrej

St
31. 12. 

2. nedeľa po narodení Pána

Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

4.1.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Ruttkayová H. Paraková L. Stýbarová M. Princíková

žalm D. Telepčáková

2. čítanie T. Tink N. Bizubová sr. Veronika Z. Lešková

prosby E. Capová S. Parasková B. Krupská V. Leško

1. Rehoľným sestrám ďakujeme za
prípravu štedrej večere pre osa-
melých a opustených.

2. Dnes na sviatok Sv. rodiny 28. 12.,
bude o 15. hod. adorácia rodín
pri Sviatosti oltárnej. Po nej bu-
de osobitné požehnanie rodín.

3. Dnes o 16.30 hod. bude vianočný
organový koncert, na ktorom
vystúpi organista František Beer,
študent odboru cirkevnej hudby na
Musikhochschule v Lübecku (Ne-
mecko).

4. Na Silvestra bude sv. omša večer
o 16. hod. a v ZH o 15. hod., kedy
slávnostným Teba, Bože, chváli-
me poďakujeme za uplynulý rok
2014 a farár vyhodnotí život far-
nosti. Večer pred polnocou o 23.30
vystavíme Sviatosť oltárnu k verej-
nej poklone. Na rozhraní rokov
bude požehnanie do Nového roka
Kristom v Eucharistii.

5. K riadnemu chodu kostola a far-
ského úradu prispeli svojou prá-
cou počas celého roka 2014: kňa-
zi, kostolníci, kantorky a kantori,
katechétky, členovia pastoračnej
a ekonomickej rady, ekonómka,
lektori a lektorky, mimoriadni roz-
dávatelia sv. prijímania, údržbár,
manželia, psychologička pre školu
snúbencov, animátori, miništranti,
spevokol dospelých Magnificat, mlá-
dežnícky a detský zbor, aranžérky,
členky aktivačných prác, rehoľné
sestry, dobrovoľníci pri pastorač-
ných aktivitách. Všetkým vďačíme
za celoročnú službu a zvlášť neziš-
tnosť. Nech ich Pán, ktorému tým
poslúžili, bohato odmení.

6. Na slávnosť Bohorodičky 1.1.2015
sv. omše začneme vzývaním Ducha
Svätého, aby nás viedol v novom
roku 2015.

7. Na 2. nedeľu po narodení Pána
4. 1. dobrovoľníčky navštívia Dom
dôchodcov Lumen a o 15. hod.

tam bude slávená Eucharistia. Pro-
síme ženy o koláče, zákusky
a sladkosti, o dávku kresťanskej
lásky pre starých ľudí, ktorí sú
často opustení aj najbližšími.

8. Požehnanie domov začne v utorok
6. 1. od 12. hod. Kto má záujem
o požehnanie domu, nech to na-
hlási v sakristii do 4. 1.

9. Rok zasväteného života 2015 bu-
de slávený v kontexte 50. výročia
Druhého vatikánskeho koncilu,
konkrétne od publikovania konci-
lového dekrétu Perfectae caritatis
o obnove rehoľného života, ktorý
od zasvätených vyžaduje vernosť
Pánovi, vernosť Cirkvi, vernosť
vlastnej charizme a vernosť člove-
ku dneška. „Práve preto, že považuje-
me za čas milosti pre zasvätený život,
vyznačujúci sa prítomnosťou Ducha,
ktorý nás vedie k životu aj cez slabé
stránky a neveru, skrze skúsenosť
Božieho milosrdenstva a lásky.“

Všeobecný: Aby príslušníci rozlič-
ných náboženských tradícií a všetci
ľudia dobrej vôle spolupracovali na
vytváraní mieru.
Evanjelizačný: Aby členovia rehoľ-
ných spoločností v tomto roku, ktorý
je Rokom zasväteného života, opä-
tovne našli radosť v nasledovaní
Krista a s horlivosťou sa venovali
službe chorým.
Úmysel našich biskupov: Aby sme si
v osobnom i spoločenskom živote
osvojili výzvy novej evanjelizácie.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA JANUÁR

Všetkým farníkom a priaznivcom
nášho časopisu prajeme radosť,

dobrú vôľu a pokoj
v novom roku 2015.

Vaši kňazi, rehoľné sestry
a redakcia


