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XIX. ročník

3. januára 2016
2. nedeľa po narodení Pána

Resp.: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
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2016 2016 2016 2016 2016 – ROK
MILOSRDENSTVA

V kostole na určenom plagáte sú
znázornené skutky telesného a du-
chovného milosrdenstva. Nech sú
pre nás konkrétnymi úkonmi, ktoré
vychádzajú z našej viery v Krista. On
je brána, cez ktorú, ak vstúpime do
Božieho domu, môžeme načerpať
jeho milosrdnú lásku a po vyjdení
z kostola ju prevteľovať do skutkov

milosrden-
stva.

Po celý
rok prechá-
dzajúc brá-
nou, aspoň
v nedeľu
a sviatky,
nech nám
ona pripo-
mína, že
Kristus je
pre nás
z m i e r n o u
obetou za
naše hrie-
chy. Viac do

pozornosti je nám dávané zmierenie
sa s Otcom skrze Krista vo sviatosti
zmierenia. Najprv sa treba zmieriť
s bratom a sestrou, čiže odpustiť si,
aby aj nám boli odpustené hriechy.
Učme sa navzájom si odpúšťať,
zvlášť v tomto novom roku, aby
ozdraveli naše duše.      n

Jozef Gnip, dekan

NA ZAČIATKU Roka milosrdenstva
sme požehnali symbolickú brá-
nu milosrdenstva, ktorou bu-

deme prechádzať celý rok 2016 do ju-
bilejného kostola, obdareného privi-
légiom Božieho milosrdenstva. Aké
pocity nami prechádzajú, ak vstupu-
jeme týmto symbolom? Zvláštne aj
výnimočné. Brána je biblický symbol
Krista.

Sv. otec na audiencii v stredu
16. 12. 2015 hovoril na tému: „Ako
prejsť Svätou bránou a naučiť sa
odpúšťať?“ Prejdenie Svätou bránou
je znamením pravého obrátenia náš-
ho srdca. Keď budeme prechádzať
Svätou bránou, je dobré si uvedomiť,
že máme mať dokorán otvorenú aj
bránu nášho srdca. Stojím pred Svä-
tou bránou a prosím: „Pane, pomôž mi
otvoriť dokorán bránu môjho srdca!“
Svätý rok by sa minul účinku, keby
sme bránou nášho srdca nenechali
prejsť Krista, ktorý nás pohýna sme-
rom k ostatným, aby sme im prinies-
li jeho samého a jeho lásku.

BETLEHEMSKÉ SVETLO sa väč-
šine ľudí asi spája so skautmi
a ako každý rok prišlo aj te-

raz. My, skauti a vodkyne z Federá-
cie skautov Európy, každý rok čaká-
me na železničných staniciach vo
svojich mestách s lampášikmi v ru-
kách na vlak, v ktorom už vyhľadáva-
me „našich“ a odpaľujeme si svetlo
do viacerých lampášov, aby sme sa
poistili. Aj keď je pred Vianocami,
zima nás už nestrasie. Máme svet-
lo! Poďakujeme sa im, urobíme zo-
pár fotiek a môžeme ísť ďalej. Svetlo
nám svieti pod nohami. Je to svetlo,
teplo a nádej. No len málokto vie,
ako sa dostalo až do vašich do-
movov.

Táto tradícia sa začala už v 11.
storočí, kedy počas Križiackych výp-
rav sľúbil jeden vojak, že prinesie
z boja svetlo – svetlo zapálené v ba-
zilike v Betleheme. Málokto mu ve-
ril. A to nielen preto, že niesť jedno
a to isté svetielko takú dlhú cestu
je nemožné, ale aj preto, že máloko-

mu sa podarilo vrátiť sa z takejto
výpravy živý. Ale tomuto križiakovi
sa to podarilo. Po troch rokoch sa
skupina mladých vojakov vracala
z výpravy do svojho rodného mesta,
do Florencie, na čele s týmto odváž-
nym vojakom, ktorý v rukách niesol
sviecu s plamienkom z betlehem-
skej baziliky. Vojaci prisahali, že to
svetlo je naozaj z miesta Kristovho
narodenia a niesli ho v každom ne-
čase, po mori aj po púšti. Odpálili
ho v kostole, odkiaľ si ho brali
ostatní do svojich domovov.

Túto tradíciu obnovili neskôr v 20.
storočí Rakúšania. Tí každoročne na
podporu postihnutých detí posielajú
letecky takéto dieťa do Svätej zeme,
ktoré v Bazilike Narodenia Pána
v Betleheme zapáli z večného svetla
plamienok, o ktorý sa už v Rakúsku
postarajú skauti. Roznesú ho po ce-
lej krajine a odtiaľ do celého sveta
(teda, aby som bola presná, do 30
európskych krajín a na severoame-
rický kontinent).

A my, skauti, máme tú česť a úlo-
hu rozniesť toto vzácne svetlo
z miesta narodenia Pána aj po celom
Slovensku, do 300 miest a obcí.
Svetlo sa dostalo k prezidentovi,
k biskupom, k primátorom a veríme,
že toto malé veľké svetlo svietilo aj
vo vašich domovoch. Nezabúdajme,
že svetlo je symbolom Krista, ktorý
sa maličký a tak ľudský Boh narodil
uprostred maštale. Všetci máme
svoje trápenia, bolesti a cítime sa
byť bezmocní. Čím bližšie prichádza-
me k Ježišovi, tým viac pociťujeme
jeho lásku. Dajte si ruky bližšie
k ohňu. Či nepociťujete silnejšie
teplo?

Bermadeta Biačková
za ašpirujúci zbor Trebišov, FSE

Stalo sa už tradíciou, že pred Vianocami
na 4. adventnú nedeľu aj do nášho

kostola skauti prinášajú Betlehemské
svetlo. Tak to bolo aj tieto Vianoce.

Po príchode na omši nám v krátkosti
priblížili aj históriu tejto tradície, ktorú

tu prinášame.



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

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

nemocnica 16:00 16:00

ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1 Jn 3,7-10; Ž 98; Jn 1,35-42 6:30

11:30 ¤ Ľuboslava

18:00 † Anna

6:30

1 Jn 3,11-21; Ž 100; Jn 1,43-51 11:30 ¤ Hedviga

Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. 18:00 † duše v očistci

Zjavenie Pána 7:10 Ranné chvály

prikázaný sviatok 7:30 ¤ Terézia s rod.

Iz 60,1-6; Ž 72; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 9:00 † Elena, Michal

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Michal

1 Jn 3,22–4,6; Ž 2; Mt 4,12-17.23-25 6:30

11:30 † Michal

18:00 † Ján

1 Jn 4,7-10; Ž 72; Mk 6,34-44 6:30

11:30 † Monika, Milan

18:00 † Mária

1 Jn 4,11-18; Ž 72; Mk 6,45-52 7:00 ¤ Matúš, Janka

Budú sa ti klaňať, Pane, všetky 

národy sveta.
18:00 † Juraj

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Ines 2x, Denisa 2x

Iz 42,1-4.6-7; Ž 29; Sk 10,34-38; Lk 3,15-16.21-22 9:00 ¤ Marián 60.r.živ., Tomáš

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Michal
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Budú sa ti klaňať, Pane, všetky 

národy sveta.

Krst Krista Pána

Pán požehná svoj ľud pokojom.

Uzreli všetky končiny zeme spásu 

nášho Boha.

Otec dal Synovi kráľovstvo všetkých národov.

Budú sa ti klaňať, Pane, všetky 

národy sveta.
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OZNAMY

1. Bohuznámi venovali: na kostol
10 €, 50 € a 2x po 100 €; na vianoč-
nú výzdobu: 150 €, 100 €, a Ružen-
cové bratstvo 100 €.

2. Vianočný dar ako prejav farskej
charity núdznym, činil 1 250 €. Po
50 € sme ho rozdelili 25 príjem-
com (rodinám či jednotlivcom).
Pán Boh zaplať!

3. Ďakujeme rehoľným sestrám za
prípravu štedrej večere pre šies-
tich osamelých ľudí, členom FER
za inštaláciu vianočných stromče-
kov, kvetinárke za výzdobu, kostol-
níkom a mimoriadnym rozdávate-
ľom za liturgickú službu, spevác-
kemu zboru za spev na omšiach,
detskému zboru za jasličkovú
pobožnosť, speváckemu zboru Co-
rale Collegium za vianočný koncert.
Počas vianočných sviatkov a aj na
otvorenie Brány milosrdenstva
27. 12. sme zaznamenali zvýšený
počet veriacich v našom kostole.

4. Mestu Trebišov ďakujeme za príp-
ravu živého Betlehema v kvadru-
me paulínského kláštora na svia-
tok Svätej rodiny.

5. Ružencové bratstvo nech predloží
svojim členom vyúčtovanie finan-
cií za rok 2015, lebo jeho členovia
sú zároveň farníci.

6. Štatistika vysluhovania sviatos-
tí v uplynulom roku 2015:
Pokrstených bolo 65 detí a 1 pri-
jatie do Cirkvi. Z toho 24 detí ne-
pochádza z katolíckych manžel-
stiev. Sviatosť birmovania prijalo
53 farníkov. K prvému svätému
prijímaniu pristúpilo 64 detí.
Sviatosť manželstva si vyslúžilo
41 párov snúbencov. Z toho bolo

6. a 10.1.16 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie E. Capová K. Šemegová M. Lörinčíková N. Kraščeničová
žalm M. Borošová

2. čítanie M. Čierna L. Nováková R. Vaníková M. Hudáček
prosby T. Tink A. Šemegová I. Pribulová B. Dinisová

ÈÍTANIA NA ZJAVENIE PÁNA A NA NEDE¼U

19 párov, kde obidvaja boli rím-
skokat., 11 párov rímskokat.
a gréckokat., 5 párov rímskokat.
a iná kresťanská cirkev a 6 párov
rímskokat. a nepokrstení.
Sviatosť kňazstva prijal diakon
vdp. Michal Škulka.
Kresťanských pohrebov bolo spo-
lu 86. Nezaopatrených sviatosťa-
mi 45 a zaopatrených 41.

7. Na 2. nedeľu po Narodení Pána
3. 1. o 15. hod. bude kapl. Hudák
sláviť Eucharistiu v Domove
dôchodcov Lumen. Prosíme ženy-
-dobrovoľníčky, o koláče, zákusky,
sladkosti a dávku kresťanskej
lásky pre starých ľudí, ktorí sú
často opustení aj najbližšími. Po
omši vystúpi spevácky zbor z far-
nosti Ruskov pri Košiciach s hu-
dobno-poetickým pásmom.

8. V stredu je prikázaný sviatok
Zjavenia Pána a sv. omše budú
ako v nedeľu. Pri omšiach požeh-
náme tzv. trojkráľovú vodu, ktorou
si požehnajte svoje príbytky.

9. Požehnanie nových domov a by-
tov začne v stredu 6. 1. od 13. hod.
Kto má záujem o požehnanie do-
mu, nech to nahlási do 5. 1. v sa-
kristii.

10. Vianočné posolstvo Svätého otca
Františka „Urbi et Orbi“, ktoré
predniesol 25. 12. napoludnie
znie: „Len On, iba On nás môže
zachrániť. Iba Božie Milosrdenstvo
môže ľudstvo oslobodiť od toľkých
foriem zla, neraz obludných, ktoré
plodí ľudský egoizmus. Božia milosť
môže obrátiť srdcia a vytvoriť cesty
východiska z ľudsky neriešiteľných
situácií. Kde sa rodí Boh, tam sa
rodí nádej. On prináša nádej. Kde
sa rodí Boh, tam sa rodí pokoj.“

   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)

Štatistika 1.sv.prij. Kňazstvo Birm. Sobáše

sviatostí ch d m ž

2015 (2014) 30 35 64 1 53 41 37 49

Spolu: 64 (92) 1 (0) 53 (53) 41 (29)

Krsty Pohreby

65 (70) 86 (95)


