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XIX. ročník

20. novembra 2016
34. nedeľa v období cez rok

– Krista Kráľa

Resp.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

U

„PÁN TRÓNI AKO VEČNÝ kráľ,
požehná svoj ľud pokojom,“
znejú slová spevu na prijímanie

v dnešnej liturgii. Slávime sviatok Krista
Kráľa, ktorý je akoby syntézou celého ta-
jomstva spásy a ktorý uzatvára cirkevný
rok. Po spoznávaní tajomstiev Pánovho
života teraz kontemplujeme osláveného
Krista ako Kráľa všetkého stvorenstva
i našich duší. Hoci sviatky Troch kráľov,

svet, nadchnutý evanjeliovými hodno-
tami nádeje a budúceho šťastia, ku
ktorému sme všetci povolaní. Preto
v piesni vďaky dnešnej eucharistickej
obety sa hovorí o Ježišovi, ktorý odo-
vzdá Bohu Otcovi večné a vesmírne
kráľovstvo; kráľovstvo pravdy a života,
kráľovstvo svätosti a milosti, kráľovstvo
spravodlivosti, lásky a pokoja. Takéto
je Kristovo kráľovstvo, do ktorého sme
povolaní, aby sme v ňom mali účasť
a šírili sme ho svojím plodným apošto-
látom, aby bol Pán prítomný uprostred
našich príbuzných, priateľov, susedov,
či kolegov v práci... „Oportet autem
illum regnare... Lebo on musí kraľovať...“
(1 Kor 15, 25).   n

Veľkej noci a Nanebovstúpenia sú tiež
fakticky sviatkami Krista ako Kráľa a Pá-
na celého vesmíru, Cirkev ustanovila
tento dnešný sviatok ako zvláštnu pripo-
mienku, že Ježiš je jediný vládca, čo je
veľmi vhodné aj pre moderného človeka
dneška, ktorý, ako sa zdá, je niekedy
azda ľahostajný k svojmu nadprirodze-
nému cieľu a odvracia sa od Boha.

Liturgické texty dnešnej nedele zdô-
razňujú lásku Krista Kráľa, ktorý prišiel
založiť svoje kráľovstvo nie dobyvateľ-
skou silou, ale dobrotou a starostlivos-
ťou pastiera: „Hľa, ja sám budem hľadať
svoje...“ (Ez 34, 11-12).

Pán sa rovnako skláňal k svojim stra-
teným ovciam, k tým mužom a ženám, čo

Edvin Berger, kaplán
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V pôstnom období 19. a 20. 3. 2016
nám robili duchovnú obnovu o Božom
milosrdenstve tie najpovolanejšie sestry
z Kongregácie Božieho milosrdenstva
z Nižného Hrušova. Doniesli množstvo
materiálov, o ktoré bol aj značný záu-
jem.

Na sviatok Božieho milosrdenstva
sme požehnali kaplnku Božieho milosr-
denstva. Zámerom je šíriť tento Boží
kult podobne, ako sa mariánsky kult
prostredníctvom Lurdskej Panny Márie
udomácnil v srdciach farníkov. Pred
vstupom do kostola pri obraze Božieho
milosrdenstva sa zastavujú mnohí a tam
si vyprosujú mnoho milosti prostredníc-
tvom úcty a prisľúbení, ktoré dostala sv.
Faustína. Sv. Ján Pavol II. sa zaslúžil
o šírenie tohto kultu v Cirkvi, preto
jeho obraz sa nachádza v kaplnke
a s Trebišovom je spojený skrze liturgic-
ké kreslo, z ktorého kanonizoval bl. Ko-
šických mučeníkov.

Obraz Božieho milosrdenstva putoval
týždenne po 40 rodinách. Začal v kňaz-
skej a rehoľnej komunite, pokračoval po

ROKBOBOBOBOBOZZZZZ¡¡¡¡¡ IEHOIEHOIEHOIEHOIEHO
MILOSRDENSTVA
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ROK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
začal 8. 12. 2015. V tento deň
sme pred kostolom požehnali

zreštaurovaný kríž z r. 1908 ako prejav
našej úcty a vďaky, lebo na kríži sa mi-
losrdenstvo Boha voči ľuďom najviac
prejavilo. Bránu milosrdenstva požeh-
nal 27. 12. 2015 biskupský vikár ThDr.
Vladimír Šosták ako poverený delegát
arcibiskupa, ktorý ju označil za najkraj-
šiu v arcidiecéze v jej jednoduchosti
a tým, ako krásne kopíruje tvar vstup-
ného portálu.

rodinách, cirkevnej škole,
nemocnici, Charitnom do-
me a vo filiálnej obci Z.
Hradište. Každý piatok
o 15. hod. sa stretávali
kňazi a farníci, asi 10 až
20 osôb, pred obrazom na
modlitbu Korunky Božieho
milosrdenstva v Hodine milosrdenstva.

Počas roka prešli Bránou milosrden-
stva farníci z dekanátu Slivník 12. 3.,
Čerhov, Plechotice, Nižný Žipov, Z.
Branč, Lastovce, Vojčice, Parchovany,
Brehov, Sečovce 12. 11., a na záver ro-
ka 13. 11. gr. kat. farnosť Trebišov. Ďa-
lej z Trebišova žiaci základných škôl,
Základná cirkevná škola sv. Juraja,
študenti Cirkevného gymnázia sv. Jána
Krstiteľa, štátneho Gymnázia a Obchod-
nej akadémie. 10. 11. prišlo tristo štu-
dentov Strednej cirkevnej školy sv. Jo-
zafáta so 60 pedagogickými pracovníkmi
a dvoma kňazmi.

27. 10. putovala mládež a birmovanci
autobusom do srdca milosrdenstva a je-
ho svätyne do Krakova – Lagievník, od-
kiaľ prišli povzbudení vo viere. Taktiež
je už niekoľkoročnou tradíciou, že dva
autobusy pútnikov sa zúčastňujú rozhla-
sovej púte v tejto svätyni milosrdenstva.

Pre šírenie kultu sme vydali a vytla-
čili 5 600 kusov magnetiek s vyobra-
zením kaplnky Božieho milosrdenstva,
Lurdskej Panny Márie a kostola s obi-
dvoma kaplnkami, tzv. trebišovský trip-
tych. Pred eucharistickou slávnosťou
ukončenia roka 13. 11. sme dali zho-
toviť tisíc kľúčeniek s motívom Božieho
milosrdenstva.

V kostole na určenom mieste, pred
kostolom i na jeho veži sú banery, zná-
zorňujúce skutky telesného a duchov-
ného milosrdenstva.

Nech tieto úkony viery a pastoračné
aktivity prinesú požehnanie a milosť
pre nás všetkých, aby sa Boží život
v človeku zveľaďoval.

Jozef Gnip, dekan

zišli z cesty hriechom. A pretože boli
zranení a chorí, opatroval ich a liečil
im rany. Tak si ich zamiloval, že za
nich položil svoj život. Prichádza ako
Kráľ, aby ukázal lásku Boha, aby bol
Prostredníkom Novej zmluvy, Vykupite-
ľom ľudstva. Kráľovstvo založené Ježi-
šom Kristom pôsobí ako kvas a ako
znamenie spásy, aby sa vybudoval
spravodlivejší, bratskejší a solidárnejší



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 10:30

Charitný dom J.M. 9:00
Rómska osada

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Obetovanie Panny Márie 6:30

Zach 2,14-17; (Ž) Lk 1,46-55; Mt 12,46-50 11:30 ¤ Valér s rod.

Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila 

Syna večného Otca.
18:00 † Eduard

Sv. Cecílie, pn. mč. 6:30
Zjv 14,14-19; Ž 96; Lk 21,5-11 11:30 † Helena, Jozef, Elena, Emil

Pán príde súdiť všetky národy. 18:00 † rod. Černákova, Vaňova

Zjv 15,1-4; Ž 98; Lk 21,12-19 6:30

11:30 ¤ Vladimír 50 r.ž.

18:00 † Emília

Sv. Ondreja Dung-Laka a spol. mč. 6:30
Zjv 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Ž 100; Lk 21,20-28 11:30 ¤ Martin

Blahoslavení tí, čo sú pozvaní na Baránkovu 

svadobnú hostinu.
18:00 ¤ Emília

Sv. Kataríny Alexandrijskej, pn. mč. 6:30
Zjv 20,1-4.11–21,2; Ž 84; Lk 21,29-33 11:30 † Michal

Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi. 18:00 ¤ Katarína

Zjv 22,1-7; Ž 95; Lk 21,34-36 7:00 † Mária, Juraj

Príď, Pane Ježišu! 18:00 ¤ Mária, Branislav

7:10 ranné chvály

7:30 † Štefan, Anna, Jozef

Iz 2,1-5; Ž 122; Rim 13,11-14a; Mt 24,37-44 9:00 ¤ rod. Kušnírikova

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Anna, Michal

Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, 

Pane Bože všemohúci.

1. adventná nedeľa 
[rok A, cyklus I.]

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.
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OZNAMY

1. Bohuznáma venovala 1 000 € na no-
vé lavice.

2. 27. novembra na prvú adventnú ne-
deľu je zbierka na charitu.

3. Práce na čistení a spevňovaní sokla
na priečelí kostola sa ukončili pre
nepriaznivé poveternostné podmien-
ky. Posledná etapa farebnej úpravy
sa uskutoční až na jar. Tiež sa ukon-
čili reštaurátorské práce na južnej
strane kostola, kde sa omietla ste-
na, reštaurátorsky ošetrila kamenná
rímsa a začalo sa s čistením kamen-
ných prvkov na oknách. V súčas-
nosti pracujeme na novom projekte,
aby sa na budúci rok ukončili
reštaurátorské práce na južnej stra-
ne, ktorá je náročná na reštauro-
vanie, ale bohatá na nové poznatky
o histórii prestavby kostola.

4. Birmovancom, ktorí putovali do Kra-
kova, farnosť prispela 200 € na ces-
tovné autobusom.

5. Dobročinná zbierka sv. Alžbety,
tohto roku venovaná na hniezdo
záchrany, činila v ZH 28 € a v TV
421,31 €. Za vaše milodary Pán Boh
zaplať!

6. Ďakujeme za zhotovenie pluvialu,
superpelícií, kamží do Domu nádeje
a omšových ornátov a alby do ne-
mocničnej kaplnky firme A. M. D. G.
– Anna Jakimová.

7. V utorok 22. 11. je celodenná arci-
diecézna adorácia v našej farnosti
od 7. do 18. hod.

8. Členovia Spolku svätého Vojtecha
dostali aj v tomto roku podielové
knihy, ktoré si môžu vyzdvihnúť po
obedňajšej omši v sakristii alebo u p.
H. Fraňovej. Tituly kníh: Pútnik
Svätovojtešský 2017, historický
román o Hermanovi z Altshausenu
Dokonalá sloboda a exkluzívne pre
členov film Bitka pri Viedni 11.
september 1683.

9. Na pamiatku Roka milosrdenstva
sme vyhotovili ďalšiu tisícku kľúče-
niek s obrázkami kaplnky Božieho
milosrdenstva a Panny Márie Lurds-
kej v cene 0,40 €. Za zdarný a ús-

27.11.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Čierna A. Šimkovičová N. Tomková sr. Alojzia

žalm P. Sopková
2. čítanie D. Biž E. Czuľbová M. Plonický M. Vargová

prosby M. Bižová E. Šimkovičová R. Vaníková H. Fraňová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

pešný Rok milosrdenstva, predovšet-
kým pri realizácii 20-tich púti cez
Bránu milosrdenstva, ďakujeme kos-
tolníkom a kantorom za ich službu.
Presný výpočet pastoračných aktivít
Roka milosrdenstva je na zadnej
strane.

10. V advente už bude k dispozícii far-
ský stolový kalendár na rok 2017.
Cena 5 €.

11. Laické spoločenstvo Matky Alfon-
zy Márie má dnešnú nedeľu 20. 11.
o 15. hod. stretnutie v  rekolekčnej
miestnosti.

12. Keďže si spevácky zbor  Magnificat
doteraz nevybral sám zbormajstra
a farské spoločenstvo funkčný zbor
potrebuje, dnes na slávnosť Krista
Kráľa farár vymenuje zaň RNDr.
Petra Lörinca, ktorý pred časom
viedol mládežnícky zbor Ambaktus
(lat. služobník).

13. Televízia LUX príde v utorok 22.11.
o 10. hod. k nám, aby v rámci relá-
cie Predstavujeme Vám farnosť
Trebišov urobila snímky kamerou
a rozhovory so zástupcami jednotli-
vých spoločenstiev: Ružencového
bratstva, Focoláre, Modlitby matiek
a otcov, eRko, MAM, spoločenstvo
mladých Nehem. Prosíme zástupcov
týchto spoločenstiev o stretnutie
v tomto termíne. Relácia sa bude vy-
sielať v advente od 5. do 11.12.

14. V rámci osláv sv. Ondreja, apošto-
la, patróna našej arcidiecézy a ší-
renia jeho kultu Arcibiskupský úrad
určil, že si jeho relikviu budeme
môcť uctiť aj v našom kostole v pia-
tok 25. 11. o 18. hod. po slávení
Eucharistie, ktorému bude predsedať
pomocný biskup Mons. Marek For-
gáč, bývalý trebišovský kaplán. Sa-
motný akt úcty bude po sv. omši,
keď si jednotliví veriaci uctia relik-
viu bozkom a súkromnou modlitbou.

15. Na výzvu Svätého Otca sa slovenské
diecézy zapojili do zbierky na Ukra-
jinu, ktorej výnos vo výške takmer
470 000 € už aj poslali na pomoc
ukrajinskému ľudu. Za túto zbierku
slovenskej cirkvi poďakoval arcibis-
kup vladyka Sviatoslav Ševčuk.


