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 TREBIŠOVE sa prirodzene ne-
vyvinulo historické námestie
s kostolmi a radnicou. Budovali
sa nové námestia a celkový

charakter mesta je dodnes nejednotný,
mesto je typicky rozťahané. Vypracovali
sme návrh na úpravu historicky a sak-
rálne najhodnotnejšieho priestoru. Naša
predstava je taká, že v rámci pešej zóny
navrhujeme riešiť najprv zónu medzi
kostolmi a potom aj dlažby a mobiliár
v mestskom parku. Tým vznikne špeci-
fická pešia zóna. Trebišov by práve tak
bol zaujímavý voči iným mestám, ktoré
už majú riešené pešie zóny v historic-
kých jadrách.

Samotná úvodná štúdia navrhuje rie-
šiť vydláždenie okolia Immaculaty a oboch
kostolov. Navrhujeme design lavičiek,
osvetlenia a ďalšieho mobiliáru. Pri ná-
vrhu osvetlenia sme tvarovo vychádzali
zo zachovaného typu svietidla na oplo-
tení cukrovaru. Stojany na bicykle, la-
vičky, odpadkové koše sú navrhované
z liatiny a v podobnom tvarovom preve-
dení ako zachované osvetlenie.

HISTORICKÉ JADRO MESTA
Dlažba bude z prírod-

ného kameňa (plešanský
lomový kameň, prípadne
taliansky porfýr) podľa
finančných možností.

Samotný návrh si môžu
záujemcovia podrobnejšie
prezrieť vo vitrínke pred
kostolom a priestorový model
návrhu je
vystavený vo
vestibule

mestského
úradu.
Návrhy a pripomienky môžete odovzdať
na farskom úrade alebo u autorov.

akad. soch. Ján Leško
Mirka Lešková, študentka designu

TU Košice

Navrhovaný pohľad na Immaculatu
od nášho kostola

Návrh lavičky
a osvetlenia

 blahoslavenstvá a okrem toho
štyri výhražné výroky ako pro-
tiklad k blahoslavenstvám. Je-

žiš sľubuje spásu chudobným, hla-
dujúcim, plačúcim a prenasledova-
ným kvôli viere: ľuďom, čo vedia, že
nič nemajú a nič si nenárokujú,
tým, čo sú schopní bezvýhradne sa
odovzdať Bohu a prijať od neho
ponúkané dary. Výhražné výroky sú
ohlásením súdu pre bohatých a sý-
tych, pre tvrdých ľudí, čo sa zoči-voči
cudzej biede dokážu aj smiať. Týka
sa to materiálnej oblasti, ale aj ob-
lasti duchovnej. Človek, ktorý sa na-
viaže na materiálne dobrá tohto sve-

ta, či ich vlastní alebo po nich túži,
toho srdce je nimi spútané, stráca
slobodu. Otroctvo bohatstva v du-
chovnej rovine sa prejavuje tak, že
človek napríklad chce mať pravdu,
chce mať iné duchovné hodnoty,
chce byť nimi obdarovaný, chce byť
uznávaný a podobne.

Ježiš ďalej hovorí: „Beda, ak vás
budú všetci ľudia chváliť.“ Nie preto,
že sme vykonali dobro a ľudia nás
chvália, ale beda nám, ak tieto veci
robíme preto, aby nás ľudia chválili.
Naším bohatstvom nie je ľudská po-
chvala, naším bohatstvom je jediná
pochvala a odmena, ktorou je Boh.

Boh dáva ponuku: „Ak chceš bo-
hatnúť vo mne, na to potrebuješ
mať pohľad upriamený na mňa, ži-
vého a vzkrieseného.“  – jg –

„Blahoslavení budete,
keď vás budú ľudia
nenávidieť, keď vás
vylúčia spomedzi seba,
potupia a ako zlo
zavrhnú vaše meno pre
Syna človeka.“
(Lk 6, 22)

BLAHOSLAVENÍ…

L



OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. J. Galgan B. Šimková J. Karniš M. Žiaranová P. Berta

2. A.Chovancová P. Sovák M. Sakáčová B. Dinisová J. Bálint

p. Ľ. Bajus deti N. Tomková A. Andrej

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
12. 2.

6.45
r. Prijmi od nás, Pane, obetu chvály. 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Ut
13. 2.

6.45
r. Pán požehná svoj ľud pokojom. 11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

St
14. 2.

Sv.Cyrila,mn. a sv.Metoda, bs. 6.45

r. Prinesiem ti, Pane, obetu chvály.
11.30 16.30 príprava 1.sv. p. – deti

17.00 + príprava birmovanci

Št
15. 2.

6.45
r. Pán z nebies pozerá na našu zem. 11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
16. 2. r. Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.

6.45
11.30
17.00 krížová cesta

18.00

So
17. 2.

Siedmych sv. zakladateľov 6.40 9.00 príprava birmovanci

r. Oslavovať ťa chcem naveky, Bože,
môj kráľ. 18.00

Ne
18. 2. 7. nedeľa v cezročnom období

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 18. 2. 2001

1. Stretnutie kresťanských dôchodcov
bude dňa 14. 2. (streda) o 14.00
hod. vo Vlastivednom múzeu v Tre-
bišove. Pozývame aj nečlenov.

2. V nedeľu, 18. 2., po vešperách
bude v orlovni stretnutie rodín.

17. FEBRUÁR – SEDEM SV.
ZAKLADATEĽOV (13. STOR.)

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica chrípková karanténa Ústav Ut, Št, So o 11.00

Vo Vojčiciach v nedeľu, 18. 2., budú o 14.00 hod. vešpery.

ÍSAL SA 15. august 1234. Se-
dem zámožných, ale zbožných
mužov z Florencie sa počas
bohoslužieb rozhodlo opustiť

svet a celý svoj život postaviť do
služieb Kráľovnej neba a zeme. Boli
to najpoprednejší mešťania. Keď
otec biskup schválil ich úmysel, roz-
dali chudobným najprv svoje majetky
a 8. septembra odišli z Florencie do
samoty na vrch Monte Senario.

Tu viedli prísny, kajúci život. Vz-
delávali sa a navzájom sa obohaco-
vali duchovnými cvičeniami a rozho-
vormi. Rozhovory o umučení Pána
a jeho presvätej Matke boli obsahom
ich denných meditácií.

Roku 1240 založili rehoľu Služob-
níkov Panny Márie, zvanú servíti.
Venovali sa rozjímaniu, pokániu,
duchovnej službe a misiám. Po-
dobne ako iné reformné hnutia
tohto obdobia servíti sa usilovali ob-
noviť svoj život a život iných pomo-
cou evanjeliovej chudoby a dobro-
činnosti. Veľmi na nich pôsobil vplyv
rádov františkánov a dominikánov.
Tak ako dominikáni i servíti prijali
rehoľné pravidlá sv. Augustína a aj
ich rehoľné rúcho sa podobá domi-
nikánskemu.

Podľa mena poznáme iba dvoch:
Bonfiglio a Alexius Falconieri. Ozdo-
bou tohto rádu je i sv. Filip Benizi,
ktorý bol jeho generálnym predsta-
veným. Ich hrob je na Monte Sena-
rio severne od Florencie. V tradícii
rehole sa uctievali kolektívne „Sied-
mi zakladatelia“, ktorým napokon
pápež Lev XIII. priznal roku 1888
titul svätých.

Za istý čas sa rehoľa rozvíjala iba
na talianskom území, ale po roku
1620 sa začala šíriť aj v ďalších kra-
jinách Európy a iných svetadieloch.

– rm –

Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
 popoludní Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30

Krstná náuka   piatok o 16.00

Sobášna náuka sobota o 9.00

PROSBA ZA SPRÁVNY POH¼AD
Ďakujem Ti, Pane, za oči, tie otvo-
rené obloky do veľkých diaľok,
ďakujem Ti za pohľad, ktorý nesie
moju dušu k druhým ľuďom, ako
láskavý lúč nesie svetlo a teplo Tvoj-
ho slnka k zemi.
Pane, urob, aby moje oči boli jasné,
aby môj pohľad prebúdzal hlad po
čistote.
Daj, aby som nikdy nesklamal, nikdy
nebol zúfalý, ale schopný obdivovať,
žasnúť a uvažovať.
Pane, nech je môj pohľad triezvy a
pevný, no nech sú moje oči schopné
súcitu a plaču.
Urob, aby môj pohľad nepoškvrnil
toho, na koho sa díva, aby nevy-
volával smútok, ale radosť, aby ne-
miatol, ale upokojoval, aby neviedol
do zajatia, ale pozýval a povzbu-
dzoval na rast nad seba samého.
Odovzdávam Ti svoje oči, aby vtedy,
keď sa budú dívať na ľudí, bol si to
Ty sám, kto sa na nich díva a skrze
mňa im dáva svoje znamenia.  M.Quist

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu, 4. 2., sviatosť krs-
tu prijala Viktória Verbičová.
Vítame ju v našom spoločen-

stve. Nech je rodičom na radosť a
svetu na osoh.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


