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Resp.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
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NEPREZ¡ I Z¡ IVOT
NA JEDNEJ NOHE…

JE NÁM VŠETKÝM JASNÉ, že
keď prídeme na križovatku mu-
síme zbystriť pozornosť a po-

zrieť či môžeme ísť a kadiaľ môžeme
ísť. Osobitne vtedy keď sme v nezná-
mej krajine, keď sme kdesi prvý raz a
nevieme sa dobre zorientovať. Ale aj
to je pravda, že keby sme na každej
križovatke donekonečna špekulovali,
nikam by sme sa nedostali.

na Samuela a on odpovedal:
Tu som. Chlapec si však mys-
lel, že ho volal Heli. Vstal
a šiel. Starec mu vysvetlil, že
on ho nevolal. To sa opako-
valo aj druhý aj tretí raz. Až
tu Heli pochopil, že chlapca
volá Pán a vysvetlil mu čo má
robiť, ako odpovedať.  Samuel
odpovedal, Pán bol s ním, ani
jedno jeho slovo nepadlo na
zem a neprežil život na
jednej nohe...

Evanjelium nám podáva
podobnú scénu. Ján stál

s dvoma zo svojich učeníkov. Keď vi-
del Ježiša ísť okolo, povedal: Hľa,
Boží Baránok. Tí dvaja počuli čo ho-
vorí a išli za Ježišom. A neprežili ži-
vot na jednej nohe... Nikto netvrdí, že
mali ľahký život, že šli po ľahkej ces-
te. Keď sa pohli za Kristom, museli
poprieť seba samých. Pavol v druhom
čítaní nám to pripomína: nezabud-
nite, že nepatríte sebe. Draho ste
boli kúpení.

Dlho sme možno čakali na Pána
a on sa k nám sklonil. Naša odpoveď
nemá byť pasívna. Pán sa ku nám
skláňa a my mu máme odpovedať:
hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť
tvoju vôľu. To je jediný spôsob ako
neprežiť život na jednej nohe...

www.knazi.sk / M. Bublinec

Život sa žije iba raz. Každú chvíľu
stojíme na križovatkách a musíme sa
rozhodovať ktorou cestou vykročiť.
Nemôžeme byť ľudia, ktorí neuvažu-
jú, ale ani ľudia, ktorí sa tak dlho
rozhodujú, že prežijú svoj život na
jednej nohe. Žijeme v dobe, ktorá sa
tvári ako veľmi odvážna a rozhodná,
no toto je iba maska. Za ňou je ne-
rozhodnosť. Mám vstúpiť do manžel-
stva? Radšej ešte nie. Vyskúšam si
to zopár rokov a uvidím. Takto sa
uvažuje, život beží a staroba nás
nájde na tom istom mieste, kde nás
zanechala mladosť. Božie slovo dneš-
nej nedele nám hovorí: uvažuj a po-
tom vykroč.

Samuel spal v Pánovom chráme,
kde bola Božia archa. Tu Pán zavolal

TRADIČNÝ TERMÍN KONANIA Týž-
dňa modlitieb za jednotu kres-
ťanov je na severnej pologuli od

18. do 25. januára. Tento termín navr-
hol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby
modlitby prebiehali v dňoch medzi
sviatkami Katedry sv. Petra a Obrátenia
sv. Pavla, čo mu dodalo symbolický výz-
nam. Na južnej pologuli sú v januári
prázdniny, takže cirkvi slávia Týždeň
modlitieb v inom termíne, napr. v blíz-
kosti sviatkov Zoslania Ducha Svätého
(ako to navrhlo Hnutie pre vieru a po-
riadok v r. 1926), ktoré tiež symbolizujú
jednotu Cirkvi. Okrem toho, že je
možnosť prispôsobiť si termín slávenia,
vás povzbudzujeme aj do toho, aby ste
tento materiál chápali ako pozvanie hľa-
dať počas celého roka príležitosti na vy-
jadrenie miery dosiahnutého spoločen-
stva medzi cirkvami a na spoločnú mod-
litbu za úplnú jednotu podľa želania
samého Krista.

Biblická téma: Týždeň modlitieb za
jednotu kresťanov 2009 vychádza zo
skúsenosti cirkví v Kórei. V situácii,
keď je tamojší národ rozdelený, hľadajú
cirkvi inšpiráciu u proroka Ezechiela,
ktorý žil rovnako v čase, keď bol jeho
národ tragicky rozdelený. Týždeň modli-
tieb však vychádza z druhého Ezechie-
lovho videnia, v ktorom dva kusy dreva
symbolizujú dve kráľovstvá rozdeleného
Izraela. Mená kmeňov v každom z týchto
kráľovstiev (dve z pôvodných dvanástich
na severe a desať na juhu) sú napísané
na týchto kusoch dreva, ktoré sú potom
spojené do jedného (Ez 37,15-23).

Rozdelenie ľudu je podľa Ezechiela
odrazom a dôsledkom jeho hriešnosti
a vzdialenia sa od Boha. Opätovné

TÝTÝTÝTÝTÝZZZZZ¡¡¡¡¡DEÒDEÒDEÒDEÒDEÒ     MODLITIEBMODLITIEBMODLITIEBMODLITIEBMODLITIEB
ZA  JEDNOTU KRESZA  JEDNOTU KRESZA  JEDNOTU KRESZA  JEDNOTU KRESZA  JEDNOTU KRESTTTTT¡¡¡¡¡ANOANOANOANOANOVVVVV
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„A budú jedno v Tvojej ruke”

dosiahnutie jednoty je
možné, ak sa ľud vzdá
svojich hriechov, obráti
sa a navráti k Bohu.
Nakoniec je to však
Boh, kto Boží ľud zjed-
nocuje tým, že ho očis-
ťuje, obnovuje a oslobo-
dzuje od jeho rozdele-
nia. Pre Ezechiela nie
je táto jednota len spo-

jením predtým oddelených častí; je skôr
novým stvorením, zrodením nového
ľudu, ktoré má byť znamením nádeje pre
iné národy a pre celé ľudstvo. Tému
nádeje nachádzame aj v ďalšom texte,
ktorý je cirkvám v Kórei veľmi blízky.
Práve táto biblická téma – jednota ako
Boží plán pre jeho ľud; jednota ako Boží
dar, ktorá si vyžaduje obrátenie a ob-
novu; jednota ako nové stvorenie a ná-
dej, že Boží ľud môže byť jedno – inšpi-
rovala kórejské cirkvi pri príprave toho-
ročných materiálov na Týždeň modlitieb
za jednotu kresťanov 2009.

Teologická téma: V r. 2009 sa kres-
ťania celého sveta modlia za jednotu pod
mottom: „...a budú jedno v tvojej ruke“ (Ez
37,17). Ezechiel – ktorého meno zname-
ná „Boh ho robí silným“ – bol povolaný,
aby dodával svojmu ľudu nádej v jeho
bezútešnej politickej a náboženskej si-
tuácii, spôsobenej pádom a okupáciou
Izraela a odchodom mnohých jeho oby-
vateľov do exilu. Prípravná skupina
z Kórey si všimla, že Ezechielov text po-
núka viaceré paralely s ich vlastnou si-
tuáciou v rozdelenej krajine i s rozdele-
ným kresťanstvom. Ezechielove slová im
dodali nádej, že Boh opäť zjednotí svoj
ľud, nazvúc ho svojím vlastníctvom a
žehnajúc ho, aby sa stal mocným náro-
dom. V takomto duchu prežijeme aj my
tento týždeň. Pri každej sv. omši budú
prosby na tento úmysle. My všetci potre-
bujeme nádej, ktorá vychádza z viery
v Boha.

(zo zdrojov internetu pripravil dekan)



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17.00 17.00 10.30

Nový Ruskov 17.00 17.00 9.00
Rómska osada 15.00

nemocnica 16.00 16.00 16.00
ústav 11.00 11.00 11.00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6.30 † Júlia, Michal

Hebr 5,1-10; Ž 110; Mk 2,18-22 11.30 ¤ Patrik, Daniela, Natália, Gréta, 
Vladimír

Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu 

Melchizedechovho. 18.00 † Irena, Tomáš, Július

Sv.Fabiána, pp.mč., 
sv.Šebastiána,mč.

6.30 † Peter

Hebr 6,10-20; Ž 111; Mk 2,23-28 11.30 † rod. Tothova, Kalanova, Maďarová

Pán má svoju zmluvu stále na mysli. 18.00 ¤ Helena

Sv. Agnesy, pn. mč. 6.30 ¤ Peter, Lena

Hebr 2,14-18; Ž 105; Mk 1,29-39 11.30 † Barbora

Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu 

Melchizedechovho. 18.00 † Andrej, Anna, Andrej

Sv. Vincenta, dk. mč. 6.30 ¤ víť . Nepoškvr.Srdca PM

Hebr 7,25-8,6; Ž 40; Mk 3,7-12 11.30 ¤ rod. Bérešova

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť t voju vôľu. 18.00 ¤ Evka, Patrik

6.30 † Ján

Hebr 8,6-13; Ž 85; Mk 3,13-19 11.30 † Mária, Michal

Milosrdenstvo a vernosť sa st retnú navzájom. 18.00 † Jozef

Sv. Františka Saleského, bs. uč. 7.00 † Anna, Jozef

Hebr 9,2-3.11-14; Ž 47; Mk 3,20-21

Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. 18.00 † Ján, Mária

7.30 ¤ Anna, Michal

9.00 ¤ Mária

10.30

17.30 vešpery

Jon 3,1-5.10; Ž 25; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20 18.00 † Helena
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25.1.2009 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus M. Ruttkayová I. Mihaľová

žalm J. Obrin
2. čítanie K. Balintová deti N. Tomková Z. Lešková

prosby P. Sovák R. Vaníková V. Leško

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Dary: Bohuznámi venovali na far-
ské a kostolné potreby 500, 1.000
a 2.000 Sk.  Pán Boh zaplať!

2. Zbierka: Dňa 25.1. sa bude konať
predpísaná zbierka arcibiskup-
ského úradu, na kňazský domov.
Pán Boh zaplať za vaše dary!

3. Dekanátne stretnutie mládeže
V rámci roku sv. Pavla apoštola sa
organizuje dekanátne stretnutie
mládeže, a to dňa 24.1. od 8:30
v Sečovciach. Odchod z Trebišova
individuálne, autami alebo auto-
busom. Odchod autobusu zo sta-
nice 8.15 hod. Po príchode do Se-
čoviec povinná registrácia na far-
skom úrade. Viac na nástenke.

4. Stretnutia so žiakmi 3. ročníkov
budú takto:
19.1.2009, skupina p. dekana
20.1.2009, skupina p. kapl. Jozefa
21.1.2009, skupina p. kapl.
Stanislava

5. Stretnutie kresťanských seniorov
bude 20.1. o 15.00 v MsKS.

6. Dna 20.1. po večernej sv. omši sa
uskutoční stretnutie lektorov.
Téma: Sv. Pavol apoštol. Vítaná je
aj účasť nelektorov.

7. Poďakovanie. Touto cestou chcem
vyjadriť vo svojom mene, ale určite
aj v mene všetkých, ktorí  prežili
za posledné roky krásne zážitky na
našom farskom tábore Škriatok,
svoje poďakovanie hlavnej organi-
zátorke všetkých doterajších roč-
níkov Ľ. Gajdošovej. Z osobných
a pracovných dôvodov odovzdáva
túto svoju službu iným. Pán Boh
zaplať! (dekan)

8. Plán  akcií na rok  2009
1. sv. prijímanie: vždy o 10.30 hod.
10.5. – skupina p. dekana
17.5. – skupina kapl. Stanislava
24.5. – skupina kapl. Jozefa
Sv. birmovania:  predbežne 30.5.
(Čas bude ešte upresnený po do-
hode s otcom biskupom.)

SSSSSOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa  druhýkrát:
Juan Carlos Limon a Zuzana Čopková
  Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

ZZZZZOOOOO     zzzzz¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
Dňa 10.1. sviatosť krstu prijali
Kristína Lygová, Martin Vereš-
čák, Timea Gajdošová, Tiffany

Tomašiková. Vítame ich v našom spolo-
čenstve. Nech sú rodičom na radosť a
svetu na osoh.

Štatistika Sobáše
za rok 2008 ch d m ž

Trebišov 23 49 28 45 44
N.Ruskov 1

Z.Hradište 1

23 49 46 45
28

Spolu

Krsty Pohreby

72 91

HHHHHOSPODÁRENIEOSPODÁRENIEOSPODÁRENIEOSPODÁRENIEOSPODÁRENIE     VVVVV 2008 2008 2008 2008 2008
(Údaje ešte v SKK)

NNNNNOVÝOVÝOVÝOVÝOVÝ R R R R RUSKOVUSKOVUSKOVUSKOVUSKOV:::::
zostatok z roku 2007: 108 929,-
príjmy spolu: +79 519,-
výdavky spolu: -152 373,-
zostatok k 31.1.2008: 36 075,-
(zostatok v EURách: 1 197,47)

ZZZZZEMPLÍNSKEEMPLÍNSKEEMPLÍNSKEEMPLÍNSKEEMPLÍNSKE H H H H HRADIŠTERADIŠTERADIŠTERADIŠTERADIŠTE:::::
zostatok z roku 2007: 66 097,-
príjmy spolu: +135 054,-
OTP účet: +23 021,-
výdavky spolu: -65 793,-
zostatok k 31.1.2008: 158 379,-
(zostatok v EURách: 5 257,22)

TTTTTREBIŠOVREBIŠOVREBIŠOVREBIŠOVREBIŠOV:::::
zostatok z roku 2007: 882 919,-
príjmy spolu: +3 617 863,-
výdavky spolu: -2 895 403,-
zostatok k 31.1.2008: 1 605 379,-
(zostatok v EURách: 53 288,82)


