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Nedeľa 1. februára 2004
4. nedeľa v období cez rok

ÁN JEŽIŠ SO SVOJÍM posol-
stvom „nepochodil“. Bol sám,
ako všetci proroci pred ním. Čí-

ta odsek z proroka Izaiáša a vysvet-
ľuje: Dnes sa splnilo slovo Písma.
Ježišovým poslucháčom v nazarets-
kej synagóge sa stáva to, čo aj iným
kdekoľvek, keď počúvajú evanjelium:
divia sa, strácajú istotu a cítia, že sú
postavení pred rozhodnutie. Veriť
evanjelium znamená veriť v Ježišovu
osobu. On je tým rozhodnutím.

Ježiš Kristus, Boží Syn, plní svoje
poslanie – prináša všetkým ľuďom
spásu, všetkým dáva seba samého.
Príchod Spasiteľa verejne oznamuje
v Nazarete, a my vieme, ako ľudia
prijali tento dar… Keby im, ako dar,
urobil niekoľko zázrakov, bol by veľ-
kým Prorokom, oslavovaným Majst-
rom… Ježišov mandát ale nespočíva
na tom, či je národom prijatý, ale na
tom, že ho poslal Otec.

Dnešné evanjelium je svedectvom
o Kristovom neúspechu, a to dokon-
ca „na domácej pôde“. Prijať tak ne-
čakanú skutočnosť, že by tento zná-
my chlapec z Nazareta mohol byť Me-
siášom, to nešlo, to nechceli. Je to
človek, ktorý nehovorí to, čo poslu-

cháči chcú počúvať, ale hovorí a robí
to, čo mu zveril a uložil Boh. Preto
ich hnev a odpor.

Ak je Cirkev tajomným telom Kris-
tovým, ak je spoločenstvom nasledov-
níkov Pána, potom je zrejmé, že i ona
prorocký rys ponesie, že prorocké pos-
lanie je od nej neodlučiteľné. Cirkev
sa musí nechať inšpirovať a viesť
Duchom Božím, a to je iný duch, než
ten, ktorým sa riadi zmýšľanie toho-
to sveta. Jej prorocké poslanie spo-
číva v tom, že bude stále hovoriť, čo
je Božie, že bude strážiť Božie slovo,
že ho nebude prerábať na ľudsky
stráviteľné. Tým je mienená ochota
vyrastať do podoby Ježiša Krista
a túto podobu niesť, uskutočňovať
v tomto svete.  – jg –
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(Lk 4, 24)

Dobrý Otče,
si Otcom nás všetkých
– bielych i čiernych,
žltých i červených.

A hoci máme rozličnú
farbu pleti,

sme všetci tvoje deti.
Lenže mnohí z nás na to

zabúdajú,
a tak je vo svete veľa

tvojich detí,
ktoré potrebujú pomoc

i tú moju.
Daj, Otče, nech nikdy
nezabudnem na to,

že každý človek je tvojím
dieťaťom!

Otče, príjmi moje
koledovanie.

O JE MODLITBA, ktorú sa
v našej farnosti modlili ko-
ledníci vo svojich srdciach
už druhý rok. Na tieto Via-

noce, 26. 12. 2003, teplo svojho do-
mova opustilo 37 detí a animátorov,
aby medzi vás mohli rozniesť radost-
nú zvesť o narodení Krista. Zároveň
aj „zhromažďovali“ vaše štedré prís-
pevky pre nemocnicu v južnom Su-
dáne.

Nemocnica v Maqourdite bola za-
ložená v r. 2000 Trnavskou univer-
zitou a eRkom. Je v správe diecézy
Rumbek a každé tri mesiace sa v nej
striedajú slovenskí lekári – chirurg,
internista a anesteziológ.

Operačná sála tejto nemocnice je
však zriadená len vo vojenskom sta-
ne. Po troch rokoch je kvôli zlým kli-
matickým podmienkam stan zničený
a diecéza chce postaviť novú budovu
z pevného materiálu, v ktorej by bola
aj sterilizačná miestnosť a prípravná
miestnosť pre lekárov a pacientov.
Táto nemocnica je však len jedným
z projektov Dobrej noviny. Minulo-
ročný projekt, ktorý bol zameraný
najmä na Misiu sv. Jána v Južnej
Afrike, nezostal bez odozvy. Dňa
17. 12. 2003 nás v Trebišove v gréc-
kokatolíckom chráme navštívila ses-
tra Františka Olexová OSF, ktorá
v misii pôsobí. Svojou návštevou
nám vyjadrila vďaku a tiež nám roz-
právaním a diapozitívmi priblížila
život v misii.

Tento rok sa v našej farnosti vy-
zbieralo 26 144 Sk. Úprimné Pán Boh
zaplať!            – r –



Sväté omše – kaplnky

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

K
a

n
ce

lá
ri

a
 f

a
rs

ké
h

o 
ú

ra
d

u
: 

 d
op

ol
u

d
n

ia
 P

o 
– 

P
i

9
.0

0
 –

 1
0
.3

0
, 

 p
op

ol
u

d
n

í 
P
o 

– 
S
t 

1
5
.0

0
 –

 1
6
.0

0
, 

Š
t

–
P
i 

1
5
.0

0
 –

 1
6
.3

0
V

 p
rv

op
ia

tk
ov

om
 t

ýž
d

n
i p

op
ol

u
d
ň

a
jš

ia
 s

lu
žb

a
 v

 k
a

n
ce

lá
ri

i n
ie

 je
!  

 K
rs

tn
á 

ná
uk

a:
pi

at
ok

 o
 1

6
.0

0
  

S
ob

á
šn

a
 n

á
u

ka
:

so
bo

ta
 o

 9
.0

0

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 8.00 9.00

Z.Hradište 17.00 10.30

8.2.2004 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová M. Ruttkayová A. Potocká M. Švagrovská

žalmy J. Kucharčík

2. čítanie Ľ. Bajus M. Kužmová N. Tomková B. Dinisová

prosby H. Magurová R. Černáková J. Karniš
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Adorácia bude vo piatok, začiatok po sv. omši o 11.30, záver po večernej sv. omši.
Vo Vojčiciach bude v nedeľu 8. 2. o 14.00 pobožnosť.
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ieDEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Obetovanie Pána 6.45 †  Mária

11.30 ¤ Anna

Mal 3,1-4 al. Hebr 2,14-18; Ž 24; Lk 2,22-40 16.30 † Vincent

Príď, Pane, do svojho svätého chrámu. 18.00 † Vojtech, Milan

Sv. Blažeja, bs. mč., sv. Oskára, bs. 6.45
2 Sam 18,9-25a.30-19,3; Ž 86; Mk 5,21-43 11.30 † Imrich

Skloň sa ku mne, Pane, a vyslyš ma. 18.00 † Mária, Ladislav, Vladimír

6.45
2 Sam 24,2.9-17; Ž 32; Mk 6,1-6 11.30 † Michal

Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu. 18.00 † Mária 

Sv. Agáty, pn. mč. 6.45
1Kr 2,1-4.10-12; (Ž) 1Krn 29,10-12; Mk 6,7-13 11.30 ¤ ktorí prispeli na Dobrú novinu

Pane, ty panuješ nad všetkými; v tvojej ruke 

je moc a sila.
18.00 † rod. Papcunova

Sv. Pavla M ikiho a spol., mč. 6.45
Sir 42,2-13; Ž 18; Mk 6,14-29 11.30 † Pavol

Velebím ťa, Bože, ty moja spása. 18.00 ¤ Ružencové bratstvo

 1Kr 3,4-13; Ž 119; Mk 6,30-34 6.40 fatimská sobota

Nauč ma, Pane, svoje ustanovenia. 18.00 † rod. Lukáčova

7.30 ¤ Mária, Ružena

9.00

10.30 ¤ Peter

15.00 pobožnosť
Iz 6,1-2a.3-8;Ž 138;1Kor 15,1-11;Lk 5,1-11 18.00 ¤ Tatiana, Jenifer

So     
7. 2.

5. nedeľa v období cez rok      Ne     
8. 2.

Pi     
6. 2.

Po     
2. 2.

Ut     
3. 2.

St     
4. 2.

Št     
5. 2. 
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Nemocnica Po, St, Pi o 16.00 a Ne o 16.30  – Ústav Ut, Št, So o 11.00

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA

KATARÍNA de’ Ricci sa narodila
25. apríla 1523 vo Florencii ako
dcéra florentského šľachtica

a pri krste dostala meno Alexandri-
na. Keď mala 5 rokov, zomrela jej
matka. Na výchovu si ju zobrala teta,
opátka benediktínskeho kláštora sv.
Petra v Monticelli. Otec chcel dcéru
vydať. Ona, sotva 12-ročná vstúpila
k dominikánkam v Prate, kde prijala
meno Katarína. Čoskoro po vstupe
do kláštora ochorela a bola niekoľko
rokov ťažko chorá. S myšlienkou na
Ježišovo utrpenie znášala bolesti so
statočnosťou, obdivuhodnou v jej ve-
ku, čo vyvolalo nedôveru spoluses-
tier. Takmer jej nepovolili zložiť sľu-
by, ktoré si predsa len vymohla slza-
mi a modlitbami.

U Kataríny sa striedali obdobia mi-
moriadnych ochorení a mimoriadnych
uzdravení. S neporovnateľnou láskou
sa hĺbila do rozjímania o Kristovom
utrpení. Keď mala 20 rokov, začalo sa
pre ňu obdobie mimoriadnych preja-
vov Božej milosti. Vo februári 1542
mala Katarína prvé vytrženie utrpe-
nia, mystický jav a zážitok, ktorý sa
12 rokov týždenne opakoval. Od štvrt-
kového poludnia do 16. hodiny v pia-
tok prežívala okamih za okamihom
rozličné fázy Kristovho utrpenia na
Kalvárii v najintímnejšom duchovnom
spojení s Pannou Máriou, a počas ce-
lého týždňa nosila na tele Kristove
rany na rukách a nohách, ako aj od-
tlačky tŕňovej koruny na hlave.

Správa o tomto jave sa veľmi rých-
lo rozšírila aj mimo kláštora. Pápež
Pavol III. poslal kardinála vec pre-
skúmať. Výsledok bol kladný.

Už ako 19-ročná sa stala majster-
kou noviciek a neskoršie podpriorit-
kou. Nemala ani 30 rokov, keď ju
zvolili za prioritku. Bola ňou zo se-

2. FEBRUÁR – SV. KATARÍNA
DE’ RICCI (1523-1590)

1. Počas týždňa budeme spovedať
nasledovne: Trebišov: ráno pred
sv. omšou, dopoludnia Po-Štv od
10.30 a popoludní: v  Štv a Pi od
15.00; v piatok dopoludnia o
10.30 sa spovedať nebude, kvôli
spovedaniu chorých v meste.
Vojčice: Str od 15.00;
Zempl. Hradište: Štv od 16.00.
Spovedanie chorých Pia od 9.00.

2. Večerné piatkové sv. omše sú pre
birmovancov povinné. Budeme kon-
trolovať účasť.

3. Bohuznámi venovali: na organ 5000
a 1000 Sk, na farské potreby 5000
Sk.

4. Spevácky zbor dospelých rád príjme
medzi seba nových členov. Prihlás-
te sa u p. Ďuristovej.

5. V dnešnú nedeľu 1.2.2004 o 15.00
hod. sú v našom kostole Modlitby
matiek. Srdečne pozývame.

6. V Po 2. 2. na sviatok Obetovania
Pána požehnáme hromničné svie-
ce pri sv. omšiach o 16.30 a 18.00.

7. V Ne 8. 2. nebude detská sv. omša,
ale len klasická sv. omša.

8. HKSD „eRko“ OC-TV organizuje 2.
ročník detského plesu. Uskutoční
sa 7. 2. 2004 o 14.30 h. v jedálni ZŠ
na MRŠ. Pozývame všetky deti z na-
šej farnosti (aj ich rodičov). Vstupen-
ky (á 20 Sk) si môžete zakúpiť na
stretkách (rozpis na nástenke v kos-
tole) alebo priamo na mieste.

OZNAMY

dem dvojročí, počas ktorých kláštor-
ná spoločnosť kvitla hmotne i po-
četne. Katarína sa stala vzorom v za-
chovávaní pravidiel. Rozjímanie o utr-
pení Pána Ježiša, ktoré bolo ústredným
bodom Kataríninej duchovnosti, vy-
jadrila vo veršoch pre rehoľnú spo-
ločnosť v „Speve utrpenia“. V ráde ho
čítali vo štvrtky 40-dňového pôstu.

Katarína zomrela ako 68-ročná
2. februára 1590. Za svätú ju vyhlá-
sili v r. 1746.         – rm –



1. NÁZOV

1.1 Názov je „Farská pastoračná
rada“ (ďalej iba FPR).

2. POVAHA A ÚLOHA

2.1 FPR je zastupiteľským zborom
veriacich farnosti, ktorej cieľom
podporovať poslanie Cirkvi na
tomto osobitnom kúsku Pánovej
vinice. Vždy má pracovať v úzkej
spolupráci s farárom a pomáhať
mu vo veciach týkajúcich sa
pastoračnej služby (por. kán.
528-529). Vo farnosti má byť len
jedna pastoračná rada. Úlohou
FPR je podporovať poslanie Cir-
kvi a označiť tie postupy, pomo-
cou ktorých by sa pastoračná
práca Cirkvi stala dokonalejšou.

2.2 FPR má poradný hlas (kán.
536 §2) a platia pre ňu nižšie
stanovené normy.

3. ÈLENSTVO

3.1 Z úradu sú jej členmi: farár a
zástupcovia z kňazov činných
v pastoračnej službe.

3.2 Nakoľko je to len možné, do
rady má byť zvolená alebo me-

novaná z každej rôznej oblas-
ti pastoračnej služby aspoň
jedna osoba. Je potrebné dbať
o to, aby sa zaistilo, že budú
zastúpení rehoľníci, rôzne veko-
vé skupiny, sociálne vrstvy a vo
viacrečových farnostiach ich zá-
stupcovia.

3.3 Členov by nemalo byť viac ako
15. FPR nech obsahuje aspoň
2/3 laikov.

4. VÝBER ÈLENOV

4.1 Členmi FPR sú: Z úradu: viď 3.1.
4.2 Volení veriaci farnosti: ich

počet má byť aspoň 2/3 z cel-
kového počtu členov berúc
do úvahy kritéria stanovené
v 3.2.

4.3 Menovaní: farár môže slobod-
ne menovať niekoľko ďalších
členov zachovávajúc nariade-
nia 4.2 a 3.3.

5. FUNKCIE

5.1 Predsedom FPR je farár.
5.2 FPR má mať tajomníka-zapiso-

vateľa, ktorého si volia členovia.

STSTSTSTSTANOVY FANOVY FANOVY FANOVY FANOVY FARSKEJ PARSKEJ PARSKEJ PARSKEJ PARSKEJ PASTORAÈNEJ RADYASTORAÈNEJ RADYASTORAÈNEJ RADYASTORAÈNEJ RADYASTORAÈNEJ RADY

Vzhľadom na prebiehajúce voľby nových kurátorov v našej
farnosti aktuálne prinášame platné štatúty farských rád.
V tomto čísle prinášame stanovy farskej pastoračnej rady.

Príloha časopisu    5/2004

ARCIDIECÉZA KOŠICE

6. STRETNUTIA

6.1 Stretnutia by sa mali konať
štyrikrát do roka. Stretnutiam
predsedá farár alebo ním pove-
rený kňaz. Bez neho nemá byť
žiadne stretnutie.

6.2 Farár je na prvom mieste ten,
kto vyberá program. Ostatní
členovia môžu k programu pridať
ďalšie body. Program by mal za-
hŕňať veci týkajúce sa poslania
Cirkvi, t. j. plný rozsah pasto-
račných aktivít, ktoré uschopnia
toto osobitné spoločenstvo viery
pozornejšie počúvať Božie slovo
a preniesť ho do každodenného
života farnosti.

6.3 Vzhľadom k jedinečnej povahe
rady, krátky čas každého stret-
nutia sa má venovať modlitbe
a úvahe nad vybraným textom
Božieho slova.

7. OBDOBIE ÈLENSTVA

7.1 Okrem farára a zástupcov z kňa-
zov činných v pastoračnej služ-
be, členstvo je na tri roky. Avšak
po uplynutí tejto doby môže byť
opätovne zvolený alebo menova-
ný.

7.2 Ktoréhokoľvek z členov, ktorý sa
nezúčastní štyroch po sebe na-
sledujúcich stretnutí bez patrič-
ného vysvetlenia, možno pokla-
dať, že odstúpil.

7.3 Ak sú závažné dôvody, možno
niekoho pozbaviť členstva. Urobí
tak farár po porade s celou FPR.

7.4 Uprázdnené miesto sa zaplní
spôsobom, akým vidno (viď 4.).

8. POZASTAVENIE ÈINNOSTI

8.1 Keďže rada je svojou vlast-
nou povahou poradcom fará-

rovi, jej činnosť prestáva,
keď sa farnosť uprázdni.

9. PRÍTOMNOST¡  ÈLENOV

9.1 Aspoň polovica členov musí byť
prítomná na stretnutí.

10. ODBORNÉ KOMISIE

10.1 Pastoračná rada si môže zriadiť
rôzne komisie, ktoré jej budú
nápomocné v jednotlivých otáz-
kach. V týchto komisiách by
mali byť ľudia s ohľadom na ich
odbornosť a skúsenosti. V od-
bornej komisii musí byť člen
z FPR.

11. NEUSTÁLA FORMÁCIA ÈLENOV

11.1 Pre každého člena FPR je dôle-
žité štúdium, vzdelávanie a roz-
jímanie v oblasti poslania a po-
vahy Cirkvi. U všetkých členov
sa predpokladá, že sú praktizu-
júcimi katolíkmi. Členovia rady
majú povinnosť oboznámiť sa
s pastoračnými publikáciami
diecézneho biskupa, biskupskej
konferencie a Svätej stolice.

12. VZT¡AH K DIECÉZE

12.1 FPR práve tak ako farnosť má sa
podieľať na živote celej diecézy,
ba celej Cirkvi. Ani FPR ani farár
nemajú právomoc urobiť rozhod-
nutia, ktoré by boli proti spo-
ločnému dobru farnosti alebo
diecézy.

13. SCHVÁLENIE STANOV

13.1 Normy týchto stanov sú schvá-
lené pre všetky FPR v diecéze
diecéznym biskupom.
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