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14. januára 2018
2. nedeľa v Cezročnom období

Resp.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

U

V  EVANJELIU ČÍTAME, ako sa
dvaja Jánovi učeníci dozvedeli,
že Ježiš je Boží Baránok. Hneď išli

za ním a chceli sa mu prihovoriť. Ježiš
ich však s otázkou predbehol, obrátil sa
k nim a opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“. Je
zaujímavé, že táto jeho otázka je v Jáno-
vom evanjeliu vôbec prvým slovom, kto-
ré zaznieva z Ježišových úst. A učeníci
mu odpovedajú: „Učiteľ dobrý, kde bý-
vaš?“. Učeníci sa v tej chvíli chceli dos-
tať do Ježišovej blízkosti. Chceli vedieť,
kde býva. Túžili byť s Ním.

Našou úlohou je pracovať na tom, aby
prvoradým motívom našej účasti buď na
svätej omši alebo na modlitbe, či na
konaní akéhokoľvek dobra, bolo vždy
osobné stretnutie sa s Pánom. Pretože
život človeka sa nemení iba vekom, ale
aj stretnutiami. V bežnom živote to mô-
žeme vnímať napríklad vtedy, keď sa
chlapec stretne s dievčaťom, ktoré sa
potom stane jeho ženou. Ak by sa nes-
tretávali, asi by sa nepoznali. Alebo keď
športovec nájde trénera, ktorý ho vyfor-
muje, či umelec nájde majstra, ktorý us-
merní jeho talent. O to viac však zmení
človeka skutočné stretnutie sa s Kris-
tom. On je vždy ochotný nás prijať, len
my sa musíme chcieť k nemu konkrét-
ne priblížiť, prejaviť vážny záujem o ne-
ho tak, ako Jánovi učeníci.

Modlíme sa o dar viery, aby naše
stretnutie s Bohom nemalo charakter
stretnutia sa s obrazom, či pozlátenou
sochou. Snažme sa vyhľadať reálnu Je-
žišovu prítomnosť v Božom slove a v Eu-
charistii a v takomto osobnom vzťahu
prežívať aj náš každodenný život.       n

Aj my, ktorí sa hlásime ku kresťan-
stvu, hovoríme o sebe, že kráčame za
Ježišom.  Dôkazom toho by mala byť aj
naša účasť na nedeľnej svätej omši.
Predstavme si ale, že by medzi nás pri
bohoslužbe aj viditeľne vstúpil samotný
pán Ježiš v ľudskej podobe a osobitne
každému jednému by položil otázku: „Čo
hľadáš?“ Inými slovami: „Kvôli čomu si
sem prišiel? Som skutočne ja príčinou to-
ho, že si tu?“  Aká by bola naša odpoveď?
Mohli by sme s čistým svedomím odpo-
vedať tak ako učeníci, ktorí sa zaujímali
len o Ježiša? Alebo sme v nedeľu v kos-
tole len preto, aby sme si splnili povin-
nosť, ale náš duch je ďaleko od chrá-
mu?
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Ján Kovaľ, kaplán

ÈOÈOÈOÈOÈOH¼ADÁTE?????

BOBOBOBOBOZZZZZ¡¡¡¡¡Í SLUHA Í SLUHA Í SLUHA Í SLUHA Í SLUHA KARDINÁL

ŠTEFAN VYŠINSKÝ

STEFAN WYSZYŃSKI sa narodil
3. augusta 1901 v Zuzely. V  r.
1920 vstúpil do seminára vo

Wloclawku a po štyroch rokoch štúd-
ií bol vysvätený na kňaza. V r. 1925
až 1929 pokračoval v štúdiách na Ka-
tolíckej univerzite v Lubline, ktorú
zakončil doktorátom. Po vypuknutí
2. svetovej vojny sa ukrýval pred ges-
tapom. Po skončení vojny sa vrátil
späť do Wloclawku, kde reorganizoval
seminár a zastával funkciu rektora.
R. 1946 ho pápež Pius XII. menoval
lublinským biskupom. Do svojho bis-
kupského erbu dal slová „Soli Deo“
(Jedinému Bohu). Služba Bohu sa-
motnému skrze Máriu bola viditeľná
v celom jeho živote. Po smrti kardi-
nála Augusta Hlonda r. 1948 bol Wy-
szyński menovaný arcibiskupom met-
ropolitom gnieznianským a varšav-
ským, prímasom Poľska. R. 1953 ho
pápež Pius XII. menoval kardinálom.
Na počiatku 50. rokov, v období napä-
tia medzi poľskou vládou a cirkvou,
nechali komunistické orgány kardiná-
la Wyszyńského zbežne uväzniť v Ry-
wałde Królewskom, Stoczku Warmiń-
skom, Prudniku a Komanczi. Na pos-
lednom mieste svojej izolácie 16.
mája 1956 napísal text Jasnohorské
sľuby národa poľského (Jasnogórskie

Svätý Otec František 19. 12. 2017
autorizoval Kongregáciu pre kauzy svätých
vydať dekrét potvrdzujúci hrdinské cnosti

poľského kardinála Štefanovi
Wyszińského (1901–1981). Niekdajšiemu

arcibiskupovi metropolitovi Hniezdna a
Varšavy a prímasovi Poľska odteraz patrí

titul „ctihodný“ (na snímke – Kardinál
Stefan Wysziński s vtedajším kardinálom

Karolom Wojtylom).

sluby Narodu Polskiego). Bol arcibis-
kup Varšavy a Gniezna, kardinál, poľ-
ský prímas, služobník Boží, obranca
ľudskej dôstojnosti a ľudských práv.
Zomrel 28. mája 1981 vo Varšave.

Bol takou morálnou autoritou v Poľ-
sku, že v 50. rokoch prenasledovania
Cirkvi ako tomu bolo aj u nás, keď bol
väznený, poľský ľud sa búril a komu-
nisti si nevedeli rady s protestami oby-
vateľstva v uliciach. Predstavitelia štátu
prišli k nemu do väzenia do Komančne,
blízko hraníc pri Medzilaborciach, hra-
ničný prechod Lupkov, a prosili ho, že
ho prepustia z väzenia, len nech upo-
kojí národ, aby sa vrátil k práci do fab-
rík. Prisľúbil áno, ale najprv prepustite
všetkých väzňov internovaných z nábo-
ženských dôvodov, biskupov, kňazov,
rehoľníčky a laikov, ja budem posledný.
Potom vyzvem poľský ľud k pokojnému
životu. Najprv sa zdráhali všetkých pre-
pustiť, ale po neutíchajúcich nepoko-
joch tak urobili a kardinál splnil svoj
sľub už na slobode.

Ako Slovensko malo svojho otca ná-
roda v osobe kardinála Jána Chryzosto-
ma Korca, podobne Poliaci ešte vo väč-
šej miere mali kardinála Vyšinského,
ktorý po zvolení kardinála Karola Wojty-
lu za pápeža Jána Pavla II. v r. 1978
mu povedal: „Ty prevedieš Cirkev do tre-
tieho tisícročia.“ To sa aj stalo, a boli sme
toho svedkami. Veľký pápež sv. Ján
Pavol II. vyrástol pri veľkej osobnosti
poľského národa.

ThDr. Jozef Gnip, dekan



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 14:00

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

1 Sam 15,16-23; Ž 50; Mk 2,18-22 11:30 † Michal, Anna, Mária

Ukáž nám, Pane, cestu spásy. 18:00
† Alla, Viktor, Svetlana, Pelageja, 

Alexej

6:30
1 Sam 16,1-13; Ž 89; Mk 2,23-28 11:30 † Michal 

Našiel si, Pane, svojho služobníka Dávida. 18:00 ¤ Viera

Sv. Antona, op. 6:30
1 Sam 17,32-33.37.40-51; Ž 144; Mk 3,1-6 11:30 † Mária, Július, František

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. 18:00 † Helena, František

6:30
1 Sam 18,6-9;19,1-7; Ž 56; Mk 3,7-12 11:30 ¤ Helena 70 r.ž.

Na Boha sa ja spolieham a nebojím sa. 18:00 ¤ Helena 80 r.ž.

1 Sam 24,3-21; Ž 57; Mk 3,13-19 6:30
11:30 ¤ Samuel

18:00 ¤ Mária, Ján

2 Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Ž 80; Mk 3,20-21 7:00 † Emília

Rozjasni, Pane, svoju tvár a budeme spasení. 18:00 ¤ Stanislav

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ rod. Klasovská, Demkova

Jon 3,1-5.10; Ž 25; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20 9:00 † Ján, Anna, Michal

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Jozef

3. nedeľa v Cezročnom období

Ukáž mi, Pane, svoje cesty.

Zmiluj sa Bože, nado mnou, zmiluj sa 

nado mnou.
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OZNAMY

1. Na nástenke je výkaz o hospodáre-
ní s financiami v našej farnosti po-
čas roka 2017. S finančnými pros-
triedkami v uplynulom roku môžeme
byť veľmi spokojní, lebo sa podarilo
zabezpečiť financovanie rekonštruk-
cie južnej fasády kostola a odvlhčenie
severnej strany kostola, ventiláciu
a dezinfekciu pivničných priestorov
z vlastných zdrojov. Dostali sme aj
štátnu dotáciu 5 tisíc eur z MK SR na
vydanie knižnej publikácie Pavlínsky
kostol v Trebišove. Najviac nás môže
tešiť finančná pomoc organizovaná
zbierkami Cirkvou pre núdznych a
zdržanie charitatívnych a cirkevných
inštitúcii.

2. Na pastoráciu mládeže Arcibiskup-
ského centra mládeže v Prešove
a Univerzitného pastoračného centra
v Košiciach je určená zbierka
v nedeľu 21. 1.

3. Pri bočnom stolíku, kde sú časopisy,
ponúkame za dobrovoľný príspevok
(aj bez neho) farský stolový kalendár
na rok 2018.

4. Predmanželské náuky pre snúben-
cov, ktorí zamýšľajú uzavrieť svia-
tostné manželstvo v r. 2018, ponú-
kame v sobotňajších termínoch 13.,
20. a 27. 1. 2018. Poučenia o kres-
ťanských a božských čnostiach, man-
želskom živote, antropológii muža
a ženy, plánovanom rodičovstve sa
uskutočňujú od 9. do 12. hod.
Záujemcovia nech sa prihlásia v sak-
ristii alebo v kancelárii.

5. Výstava o živote a diele sv. Maximi-
liána Kolbeho, františkána a mi-
noritu, sa otvorí v rámci mládež-
níckej omše v piatok o 18. hod. za
účasti minoritu pátra Jozefa Súken-
níka z Bratislavy a rehoľného brata
Ján Číraka. Predstavuje sa v nej aj
Rytierstvo Nepoškvrneného počatia
Panny Márie, ktoré založil k jej úcte
a šíreniu.

6. V pondelok 8. 1. začalo liturgické ob-
dobie cez rok pred pôstnym obdobím,
ktoré potrvá až do Popolcovej stredy
14. 2. 2018.

21.1.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Čierna M. Bartovičová M. Lörinčíková H. Andrejková

žalm M. Borošová
2. čítanie D. Biž T. Bartovič Z. Bačová E. Andrejko

prosby M. Bižová R. Bartovič E. Capová E. Andrejková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

7. Po vianočnom období a školských
prázdninách pokračujeme v detských
sv. omšiach v nedele a v utorky s deť-
mi pripravujúcimi sa na prvé sv. pri-
jímanie. Birmovanci pokračujú v príp-
rave na sviatosť birmovania účasťou
na katechézach a prijímaním sviatos-
ti Eucharistie a sviatosti zmierenia.

8. Konferencia biskupov Slovenska zve-
rejnila na svojej stránke www.kbs.sk
materiály na tohtoročný Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov.
Jeho téma znie: Tvoja pravica, Hospo-
din, silou preslávená (Ex 15, 6). Preklad
pripravila Ekumenická rada cirkví v SR
v spolupráci s KBS. Modlime sa na
tento úmysel od 18. do 25. 1.

9. Pozývame všetky deti na veľké stret-
ko eRKa v sobotu 20.1. Stretneme sa
pred CSOŠ sv. Jozafáta o 14. hod.
Môžete sa tešiť na spoznávanie Desa-
tora hravou formou, súťaže, hry,
spev, tanec a veľa zábavy. Prineste si
prezúvky a dobrú náladu. Mamky mô-
žu aj pribaliť niečo pod zub. Tešíme
sa na vás.

10. Stretnutie Laického spoločenstva
Matky Alfonzy Márie bude v nedeľu
21. 1. o 15. hod. v rekolekčnej mies-
tnosti.

11. Biskup Marek Forgáč v liste na
letné Národné stretnutie mládeže
P18 v Prešove pozýva mladých k to-
mu, aby v sebe objavovali smäd v pre-
žívaní viery vo vzťahoch. „Veľmi sme
poznačení individualizmom a to sa pre-
javuje aj v prežívaní našej viery. Ale žiť
si svoju vieru odizolovaný od iných vo
svojej ‚pevnosti‘, do ktorej nik nemôže
vstúpiť, určite neprináša radosť. Neboj
sa vstúpiť do spoločenstva tých mla-
dých, ktorí sa dokážu podeliť o svoju
vieru navzájom medzi sebou. Toto mož-
no nazvať skutočnou odvahou, keď
zbúraš bariéry obavy a dokážeš svoju
vieru prežívať vo vzťahoch.“

12. Gréckokatolíci slávia v tomto roku
Jubilejný rok Prešovskej archiepar-
chie 2018 – viac ako 10 významných
výročí: 200. výročie zriadenia, 50. vý-
ročie obnovenia činnosti, 10. výročie
povýšenia na metropolitnú cirkev sui
iuris. Viac na www.grkatpo.sk.


