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„Nech vianočný zvonček šťastím Vám zvoní,
nech vianočný čas v lásku sa zmení,
a tak krásne ako sa hviezda ligoce,
tak nádherné a tajomné Vám prajeme Vianoce...“

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Vážení Trhovišťania
Dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril v tomto vianočnom čase - v čase pokoja, lásky a spolupatričnosti, ale
taktiež v čase blížiaceho sa Nového roka, keď u každého z
nás prichádza chvíľa pristaviť sa a poohliadnuť späť a určiť
si taktiež nové ciele do budúceho roka. Prežívame vianočné
sviatky, ktoré sa bohužiaľ už druhý rok akosi líšia od tých
predošlých, keď sme sa s priateľmi, rodinami a známymi
mohli neobmedzene stretávať bez pandemických opatrení,
bez rúšok, podávať si ruky s prianím všetkého najlepšieho.
S poľutovaním musím skonštatovať, že i v tomto roku sa
slovo korona vkradlo do našich osobných životov, do života
našej obce a poznačilo tak zdravie a osudy mnohých z nás.
Na vzniknutú situáciu sme museli reagovať a prijať viacero
úsporných opatrení, ktoré mali vplyv na hospodársky ale aj
spoločenský život v obci. Zrušené boli folklórne slávnosti

obce, spojené s 800. výročím prvej písomnej zmienky o
obci, súťaž vo varení v kotlíku, majáles pre dôchodcov, šarkaniáda pod lesom, úcta k starším, Mikuláš pre škôlkarov,
zemplínska koštovka pálenej aj chovateľská burza. Každý
z nás bol v každodennom živote nútený sa prispôsobovať
opatreniam, z ktorých mnohé nám pripadali chaotické a
rozporuplné. Verím, že rok 2022 bude lepší a v obci sa nám
podarí usporiadať všetky spomínané spoločenské podujatia.
Našou prioritou v roku 2022 je zrealizovať plánovanú
rekonštrukciu ciest po výstavbe kanalizácie.
Vážení Trhovišťania, v mene svojom, v mene poslancov
obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu
vám želám krásne, radostné a požehnané vianočné sviatky.
Nech spolu so svetlom vianočných sviečok sa vo vašich
rodinách rozžiari svetlo pokoja, radosti a šťastia. V roku
2022 vám želám pevné zdravie. Úprimne vám ďakujem za
všetko, čo ste v tomto roku vykonali v prospech našej obce a
v prospech celej spoločnosti.
Starosta obce Róbert Koba

VEREJNÝ ŽIVOT V OBCI
Obecné zastupiteľstvo na svojom prvom zasadnutí dňa
5.5.2021 schválilo:
Prerokovanie projektu strojové vybavenie zberného
dvora
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje vyrovnanie záväzku obce Trhovište pri projekte „Strojové vybavenie zberného dvora v obci Trhovište“ kód projektu
310011B285 vo výške 49 162,50 Eur voči poskytovateľovi
v zastúpení SAŽP a následné uzatvorenie dohody o splátkach.
Prerokovanie projektu Rekonštrukcia objektu pre zriadenie KC
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje vyrovnanie záväzku obce Trhovište pri projekte „Rekonštrukcia
objektu pre zriadenie komunitného centra“ kód projektu
312061D766 vo výške 8 514,06 Eur voči poskytovateľovi v
zastúpení Ministerstvom vnútra SR – sprostredkovateľský
orgán pre OP ĽZ a následné uzatvorenie dohody o splátkach.
Prerokovanie odpredaja pozemku – žiadosť p. Jána
Vereša o odkúpenie pozemku
Obecné zastupiteľstvo Obce Trhovište v súlade s § 11 ods.
4 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9a ods. 2
a § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer odpredaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
parc. č. C-KN 271/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere
52 m2 , k. ú. Trhovište, parc. č. C-KN 271/3 záhrada o výmere 45 m2 , k. ú. Trhovište a parc. č. C-KN 322/6 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 48 m2 , k. ú. Trhovište, ktoré
vznikli na základe geometrického plánu č. 45360090 –
38/2020 vyhotovený dňa 8.5.2020 Eli-GEO s.r.o., Lučkovce
24, Moravany 072 03, autorizačne overil dňa 11.5.2020 Ing.
Gergely Szabó a úradne overil dňa 23.6.2020 Ing. Lenka
Sýkorová pod č. G1 - 270/20 za cenu 5,00 € za 1 m2 pre kupujúceho Jána Vereša, bytom P.O. Hviezdoslava 55/95, 079
01 Veľké Kapušany v podiele 1/1.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený
pozemok sa nachádza v susedstve s rodinným domom,
v ktorom je žiadateľ vlastníkom a odpredajom sa uvedú
pozemky do skutočného stavu. Pozemok je vzhľadom k
výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Trhovište.
Prerokovanie odpredaja pozemku – žiadosť p. Mrázovej o odkúpenie pozemku
Obecné zastupiteľstvo Obce Trhovište v súlade s § 11 ods.
4 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9a ods.
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2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer
odpredaja prebytočného majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa: parcelu, ktorá vznikne geometrickým
zameraním a rozdelením parc. č. C-KN 363/2 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 3023 m2 , k. ú. Trhovište za
cenu 5,00 € za 1 m2 pre kupujúceho (žiadateľa) Kvetoslavu
Mrázovú r. Zimelkovú, bytom Trhovište 123, 072 04 Trhovište v podiele 1/1. Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou,
že uvedený pozemok sa nachádza v susedstve s rodinným
domom, v ktorom je žiadateľ vlastníkom a odpredajom sa
uvedú pozemky do skutočného stavu. Pozemok je vzhľadom na umiestnenie nevyužiteľný pre Obec Trhovište.
Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce
Trhovište za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl.
kontrolóra k záverečnému účtu obce Trhovište za rok 2020
Záverečný účet obce Trhovište za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje záverečný
účet obce Trhovište za rok 2020 bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 7851,68 Eur. Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne
schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 7851,68 Eur
za úhradu splátky úveru.
Plán kontrolnej činnosti od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje Plán kontrolnej činnosti od 1.4.2021 do 30.9.2021
Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10. 08.
2021 schválilo:
Projekt Miestna občianska poriadková služba Obecné
zastupiteľstvo v Trhovišti schvaľuje:
a) predloženie ŽoNFP s názvom projektu: „Miestna poriadková hliadka – obec Trhovište“ z Operačného programu
Ľudské zdroje, Prioritná os 8. REACT-EU, špeciﬁcký cieľ
8.1.1. Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, zameranie: Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí
žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK
b) kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1
c) súhlas zastupiteľstva s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce
d) súhlas zastupiteľstva so zabezpečením povinného spo-
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luﬁnancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
e) zabezpečenie ﬁnančných prostriedkov v plnej výške
jeho spoluﬁnancovania v súlade so Zmluvou o poskytnutí
NFP a zároveň schvaľuje ﬁnancovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Žiadosť slovenskej pošty o súhlas so zriadením
ONLINE zberne TIPOS
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje žiadosť slovenskej pošty o súhlas so zriadením ONLINE zberne TIPOS
Prerokovanie odpredaja pozemku – žiadosť p. Jána
Vereša o odkúpenie pozemku
Obecné zastupiteľstvo Obce Trhovište v súlade s § 11 ods.
4 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9a ods.
2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje odpredaj
(kúpnu zmluvu) majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: parc. č. C-KN 271/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2, k. ú. Trhovište, parc. č. C-KN 271/3
záhrada o výmere 45 m2, k. ú. Trhovište a parc. č. C-KN
322/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, k. ú.
Trhovište, ktoré vznikli na základe geometrického plánu
č. 45360090 – 38/2020 vyhotovený dňa 8.5.2020 Eli-GEO
s.r.o., Lučkovce 24, Moravany 072 03, autorizačne overil dňa 11.5.2020 Ing. Gergely Szabó a úradne overil dňa
23.6.2020 Ing. Lenka Sýkorová pod č. G1 - 270/20 za cenu
5,00 € za 1 m2 pre kupujúceho Jána Vereša, bytom P.O. Hviezdoslava 55/95, 079 01 Veľké Kapušany v podiele 1/1. Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Osobitný

zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok
sa nachádza v susedstve s rodinným domom, v ktorom
je žiadateľ vlastníkom a odpredajom sa uvedú pozemky
do skutočného stavu. Pozemok je vzhľadom k výmere a
umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Trhovište. Kúpna cena
je stanovená na cenu 725,00 € za predmet prevodu, pričom
kupujúci sú povinní zaplatiť správny poplatok za vklad do
katastra nehnuteľností 66,00 €. Cena celkom 791,00 €.
Prerokovanie odpredaja pozemku – žiadosť p. Mrázovej o odkúpenie pozemku
Obecné zastupiteľstvo Obce Trhovište v súlade s § 11 ods.
4 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9a ods.
2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer
odpredaja prebytočného majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa: parcelu C KN 363/6 o výmere 1076 m2,
zastavané plochy á nadvoria, k.ú. Trhovište, ktorá vznikne
na základe návrhu geometrického zamerania č. 4000916536/2021 vyhotovený Martinom Smoradom, GEOMAX,
Trhovište 10, IČO: 40009165 a to rozdelením parc. č. C
KN 363/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3023 m2,
k. ú. Trhovište za cenu 5,00 € za 1 m2 pre kupujúceho (žiadateľa) Kvetoslavu Mrázovú r. Zimelkovú, bytom Trhovište
123, 072 04 Trhovište v podiele 1/1. Zdôvodnenie prípadu
hodného osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok sa nachádza v
susedstve s rodinným domom, v ktorom je žiadateľ vlastníkom a odpredajom sa uvedú pozemky do skutočného
stavu. Pozemok je vzhľadom na umiestnenie nevyužiteľný
pre Obec Trhovište.
M.S.

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V TRHOVIŠTI
Rok 2021 bol aj v činnosti dobrovoľných hasičov LP poznamenaný prebiehajúcou pandémiou Covid - 19.
Vzhľadom k tomu veľká časť našich
zásahov a činností bola zameraná
na pomoc obci a jej obyvateľom v boji s pandémiou. Naši
členovia sa podieľali na zabezpečovaní testovania v obci
a niekoľko týždňov zabezpečovali dezinfekciu verejných priestorov v obci. Medzi ďalšie zásahy už klasicky
patria požiare suchej trávy v katastri obce, ale boli sme
privolaní aj k požiarom rodinných domov v susedných
obciach, či na pomoc uviaznutým vozidlám počas snehovej kalamity vo februári tohto roku. Niekoľko zásahov

hlavne na jar bolo zameraných na odčerpanie vody zo
zatopených pivníc. Nemôžeme nespomenúť pokroky na
našej hasičskej zbrojnici, kde sa podarilo zrekonštruovať strechu a fasádu , doplniť nápis na budove. Upravili
a spevnili plochu pred zbrojnicou, náteru sa dočkala aj
vstupná brána. Počas zimy plánujeme dokončiť vykurovanie a úpravy v interiéri , aby sme zbrojnicu mohli
plnohodnotne využívať . Ďakujeme za pomoc a podporu obecnému zastupiteľstvu na čele s pánom starostom
,ktorí aj v tejto nelichotivej dobe podporujú našu činnosť. My sa budeme snažiť byť nápomocní obci zmysle
hesla hasičov: „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“
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KOMUNITNÉ CENTRUM V OBCI
Komunitné centrum, ako inštitucionálne zariadenie,
poskytuje predovšetkým primárne programy reagujúc
na aktuálne problémy a potreby miestnej komunity.
Slúži všetkým obyvateľom obce, zaoberá sa nielen
akútnymi problémami komunity, ale funguje aj ako
nástroj riešenia integrácie miestnych rómskych komunít.
Pracovníci Komunitného centra sú nápomocní pri
dištančnom vzdelávaní počas pandémie pedagogickým
pracovníkom školy, rodičom aj samotným deťom.
Zabezpečujú monitorovanie obce v aktuálne neľahkej
situácii zasiahnutej pandémiou. V rámci spolupráce
pracovníci KC komunikujú s Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny, Sociálnou poisťovňou, spádovými lekármi,
Políciou a inými inštitúciami. Neodmysliteľnou súčasťou
je aj spolupráca s terénnou sociálnou prácou, Miestnou
občianskou poriadkovou službou, Matričným úradom
obce ako aj samotným Obecným úradom. Klientom sú
poskytované služby v novo zrekonštruovanej budove
Komunitného centra, ktoré sa nachádza prakticky „v centre
diania“ a blízko rómskej marginalizovanej komunity. Nové
KC bolo sprístupnené v roku 2020. Na základe aktuálnej

situácie bola činnosť Komunitného centra obmedzená,
avšak po ukončení pandemickej situácie je KC pripravené
plnohodnotne sprístupniť svoje služby a priestory na
aktivity rôzneho druhu, či už hudobné, výtvarné, pohybové
a iné. KC prispieva spoločnosti taktiež minimalizovaním
sociálno-patologických
prejavov
marginalizovanej
komunity
napríklad
oddlžovaním,
ﬁnančným
poradenstvom, edukáciou rómskej komunity ohľadom
najčastejších patologických javov ako sú závislosti, krádeže,
výtržníctvo a iných. Počas existencie Komunitného
Centra evidujeme zvýšenú efektivitu trávenia voľného
času detí a mládeže marginalizovanej komunity, mierne
zvýšenie zamestnanosti komunity a pracujeme postupne
na minimalizovaní sociálno – patologických prejavov. Od
založenia KC až po súčasnosť evidujeme zvýšený záujem
obyvateľov o túto službu. Cieľovou skupinou komunitného
centra sú sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva,
jednotlivci ako aj celé rodiny, ktoré majú sťažený prístup
k získaniu pomoci, či zamestnaniu sa, ale aj každý jeden
občan, ktorý potrebuje pomoc.
Bc. Miloš Dolinič

OTVORENIE NOVEJ MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
Začiatok školského roku 2021/2022 v materskej
škole v našej obci bol trochu iný. Okrem materskej školy
pri zdravotnom stredisku pribudlo nové zariadenie
poskytujúce starostlivosť pre deti predškolského veku,
ktoré sa nachádza pri komunitnom centre v Trhovišti.
Zahájením prevádzky novootvorenej materskej školy
6. septembra 2021 sme tak mohli privítať deti v krásnych
priestranných triedach. Materská škola má tri herne a dve
samostatné spálne pre deti a jedáleň s výdajnou školskou
kuchyňou. Vykurovanie materskej školy je zabezpečené
vlastnou kotolňou s elektronickou automatickou samoreguláciou.
Aj keď v prvých dňoch bolo u detí vidieť obavy,
tvorivým a srdečným prístupom zamestnancov školy
deti nadobudli pocit bezpečia a spokojnosti. Robia prvé
pokroky v kreslení, modelovaní, cvičení a radosť prejavujú
aj spevom detských pesničiek.
Obidve materské školy sú zapojené do národného
projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z
marginalizovaných rómskych komunít - NP PRIM II.
V rámci tohto projektu pracujú s deťmi aj odborní
zamestnanci, pedagogickí a rodičovskí asistenti. Prajeme
deťom veľa pekných tvorivých zážitkov a nadobudnutých
kompetencií, ktoré zúročia v ďalšom vzdelávaní.
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Táto materská škola sa stala druhým elokovaným
pracoviskom (materská škola na zdravotnom stredisku
je prvým elokovaným pracoviskom) Základnej školy s
materskou školou Trhovište, riaditeľom je Ing. Bohuš
Jakuboc. Strava sa pre obidve materské školy pripravuje
v školskej jedálni v základnej škole a je rozvážaná do
jednotlivých materských škôl.
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MIKULÁŠ V MATERSKEJ ŠKOLE
6. december je pre deti jedným z najočakávanejších
dní v roku. Mikuláš bol svätec, ktorý vynikal svojou
dobrosrdečnosťou, pomáhal chudobným a biednym.
Dnes obdarúva všetky deti. Aj v tomto čase keď sú prísne
obmedzenia nezabudol na detičky z našich materských
škôl. Obdaroval ich sladkým balíčkom a deti mu za to
zaspievali a zarecitovali.
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DUCHOVNÉ OBČERSTVENIE
V tomto roku nastala zmena na poste správcu farnosti
Grécko-katolíckej cirkvi v Trhovišti. Na faru sa prisťahoval
pán Dipl.-Theol. Univ. Pavol Mihajlo so svojou rodinou.
Prinášame vám rozhovor s ním a zopár fotograﬁí jeho
najbližšej rodiny.

1. Aké boli Vaše pocity a prvé myšlienky, keď ste sa
dozvedeli, že prídete slúžiť do Trhovišťa ako duchovný
pastier?
Bol som veľmi prekvapený, pretože v poslednej farnosti
som pôsobil len tri roky, preto som zmenu nečakal tak
skoro. Hoci obec Trhovište je na hlavnom ťahu, takmer
nič som o nej nevedel a nikdy predtým som nebol ani v
trhovištskom chráme. Okrem toho ma otec arcibiskup
zároveň menoval aj za duchovného správcu Cirkevnej
spojenej školy v Sečovciach. Povedal som si: je pred nami
nové miesto, na ktoré nás Boh pozýva, tak mu dôverujme a
On bude viesť naše kroky.
2. Kde ste doposiaľ pôsobili a čo Vás obohatilo na
predchádzajúcich farnostiach?
Po kňazskej vysviacke v roku 2010 som pôsobil ako
kaplán vo farnosti Košice-Staré mesto, kde som mal
tiež na starosti ﬁliálne obce Družstevnú pri Hornáde a
mestskú časť Podhradovú. Mám na toto miesto veľmi
pekné spomienky, hoci som sa tam nikdy nenudil, lepšie
povedané, nezastavil som sa ani na chvíľku, avšak nabral
som tam veľa skúseností. Ďalšie miesto, kde si nás Boh
skrze biskupa povolal, bola farnosť Gelnica s ﬁliálnou
obcou Prakovce. Táto farnosť sa nachádza v spišskom
protopresbyteráte, a ako všade, aj tam mal Boh s nami
svoje plány a ľudí, s ktorými sme sa stretávali a mohli tráviť
čas. Nasledujúcim miestom nášho pôsobenia bola farnosť
Porostov s ﬁliálnou obcou Sejkov, ktorá sa nachádza v
sobraneckom protopresbyteráte. Boli sme veľmi blízko pri
ukrajinskej hranici s dohľadom na mesto Užhorod.
Každá farnosť bola pre mňa a moju rodinu požehnaním,

a dúfam, že aj my sme na tieto miesta priniesli Kristovo
svetlo, nádej a lásku. Najviac nás obohatili ľudia, ktorých
sme stretávali, jednotlivé rozhovory a príbehy týchto ľudí,
zdieľanie ich problémov, radostí, zážitkov s Bohom. Či už
to boli manželia, starší ľudia, rodiny, deti alebo mládež,
tešili sme sa so všetkými, s ktorými nás spájala naša cesta
za skutočným cieľom, ktorým je Kristus.
3. Odkiaľ pochádzate? Povedzte nám niečo o svoje rodine
v rodisku a o svojej súčasnej rodine.
Narodil som sa v Trebišove, kde som prežil väčšinu
svojho života. Obaja rodičia sú už bohužiaľ vo večnosti.
Mám dvoch starších súrodencov - sestru a brata. Moja
manželka sa volá Zuzana, je mi veľkou oporou a som
šťastný, že mi ju Pán daroval, takisto ako našich troch
synov: Mareka, Matúša a najmladšieho Michaela. Hoci je
to u nás niekedy naozaj veľmi živé  máme ich veľmi radi
a ďakujeme a modlíme sa za nich, aby aj oni spoznali tú
pravú lásku, ktorú nám Boh neustále preukazuje.
4. Aké štúdia a kde ste absolvovali?
Vyštudoval som Strednú priemyselnú školu dopravnú
v Košiciach, odbor – Zasielateľstvo. Vysokoškolské štúdia
som začal na Teologickej fakulte Prešovskej univerzity v
Prešove, ale po štvrtom ročníku bola možnosť vycestovať a
študovať v zahraničí. Rozhodol som sa, že odídem študovať
do zahraničia, a tak som teologické štúdia úspešne ukončil
na Katolíckej univerzite v bavorskom meste Eichstätt v
Nemecku s akademickým titulom Dipl.-Theol. Univ.
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5. Ste tu už pár mesiacov, v čom vidíte najväčšie pole
pôsobnosti? Čo plánujete v budúcnosti v trhovištskej
farnosti v duchovnej obnove?
Myslím si, že v každej oblasti nášho života je dôležité
upriamovať pozornosť nie na seba, ale na toho, ktorý miluje
bez výhrad, na nášho nebeského Otca. Keď prichádzame do
kontaktu s láskou, tak to premieňa aj nás. Keď cítime lásku
od konkrétneho človeka, tak sa nás to bytostne dotýka,
lebo vieme, že mu nie sme ľahostajní, ale o nás stojí. Toto sa
snažím vo svojom živote akosi ukazovať, rozprávať o tom
každému človekovi, ktorý sa so mnou rozpráva. Konkrétne
oblasti pôsobnosti sa môžu vykryštalizovať časom, keď
spoznám ľudí, problémy, vzťahy, atď. Táto pravda o Božej
láske ostáva vždy tým najdôležitejším, aby ten konkrétny
človek, mládežník, rodina, či hocikto cítil, že nie je sám,
nie je opustený, či odmietnutý, ale prijatý do náruče Boha a
jeho lásky. Niekedy sa pre tento pocit, či vedomosť musíme
aj ponamáhať, tak ako v konkrétnom vzťahu k milovanej
osobe, ale nakoniec to stojí zato.
6. Prišli ste do slušne fungujúcej farnosti, v ktorej sú
aktívni cirkevníci, plánujete aj nejaké investičné obnovy,
stavby a pod.?
Myslím si, že čas ukáže, čo bude potrebné robiť, či kde
investovať sily. Chrám by si už vyžadoval opravu fasády,
avšak v oveľa vážnejšom stave je svah, na ktorom chrám
stojí. Hrozí totiž nebezpečenstvo zosunutia pôdy, a tým aj
narušenie statiky stavby. Je nutné svah spevniť. Zatiaľ sa do
ničoho nepúšťame. Všetko je v Božích rukách aj plánoch.
7. Ako sa Vám spolupracuje s ostatnými duchovnými v
obci?
Dostalo sa mi do uší, že farári v Trhovišti medzi sebou
vždy veľmi dobre vychádzali  tak som sa tomu veľmi
potešil. Je to pekný obraz o tejto obci. Verím, že budeme
takto pokračovať i naďalej na spoločnom duchovnom poli
pre dobro všetkých veriacich, ale aj občanov tejto obce.
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8. Čo si myslíte, čo je základnou črtou kresťana?
Ak by som vychádzal zo základu tohto slova (kresťan
– krst), tak by to mal byť život v Božej moci a v mentalite,
že som cez krst oslobodený od dedičného hriechu a stal
som sa Božím synom, Božou dcérou. Sme kráľovské deti,
a podľa toho by sme sa mali aj správať, aby sme svojmu
Otcovi nerobili hanbu ako Kráľovi kráľov. Správajme sa
tak, že sme si vedomí, že Boh je naším Otcom a teda máme
dôstojnosť Božích detí, ale zároveň správajme sa tak, aby
sme sa za svoje činy, slová a skutky raz nemuseli hanbiť
nielen pred ľuďmi, ale aj pred naším Kráľom, ktorý je na
nebesiach.
9. Mládež je budúcnosť nielen cirkvi, ale aj spoločnosti.
Čo treba vložiť do ich sŕdc a tak zabezpečiť život vo farnosti
aj pre budúce generácie?
Je dôležité, aby nielen mládež, ale už malé deti
prichádzali do spoločenstva cirkvi. Aby prostredie, v
ktorom vyrastajú, sa im nezdalo akési cudzie. Vysvetlím
to na jednoduchej veci: keď nejaké malé dieťa príde na
návštevu do cudzieho prostredia, zo začiatku sa ostýcha
a prvá návšteva je taká „nemastná-neslaná“, lebo sa tam
necíti tak dobre ako doma. Každá ďalšia je už lepšia a lepšia,
a keď si dieťa na to prostredie zvykne, začne sa tam správať
prirodzenejšie. Čo je dôležité, aby sme boli pri tejto výchove
k večným hodnotám po jeho boku, lebo tak sa toto dieťa
cíti bezpečne a vidí, že to nie je len nejaký príkaz, ktorý
musí počúvať, ale je to spôsob prežívania života a vlastne aj
životný štýl. Že život s Kristom je životný štýl, ktorý sa pre
dieťa má stať nie nanútený, ale potrebný. Modlime sa, aby
sme boli pre naše deti a mládež vzorom zbožnosti, pokory,
vďačnosti a hlavne ľudskosti. Aby si oni cez ten náš príklad
uvedomovali, že je tu niekto väčší ako som ja. Je to ten, ku
ktorému prichádzam so svojimi slabosťami, aby On mohol
pôsobiť veľmi mocne v mojom živote. Nech každý z nás
počuje slová, ktoré povedal Boh apoštolovi Pavlovi: „Stačí
ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“
(2Kor 12,9a)
Prajem každému do nadchádzajúcich dní osláv
narodenia nášho Pána Ježiša Krista veľa lásky, ktorú v
tomto príchode na túto zem môžme vnímať od nášho
Pána, tichosť, s ktorou sám Boh vstúpil do tohto sveta,
vieru, ktorou sv. Jozef - pestún prijal Boží plán a prijal svoju
manželku Máriu a pokoru, ktorou Božia Matka porodila v
maštali toho, ktorého svet očakával ako svojho Záchrancu
a Mesiáša. Nech tieto sviatky sa stanú pre každého jedného
z nás príležitosťou na prijatie Krista do svojej rodiny, aby
On vládol vo všetkých oblastiach nášho života.
Christos Raždajetsja! Slavite Jeho!
Kristus sa rodí! Oslavujme ho!
Ďakujeme za rozhovor.
M.S.
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POZRI NA NEBESKÉ VTÁKY!
Maroš Rinik
„Človek, ktorý nevidí, je vo svete stratený. Farboslepý
vidí, ale uniká mu krása farieb. Pri poruchách mozgu
sa stáva, že chorý človek vidí veci v zlých proporciách a
rozmeroch. Krátkozrakí ľudia vidia dobre iba to, čo je
blízko. Ďalekozrakí sú na tom opačne.“ (kardinál Špidlík)
Niektoré z týchto ochorení sa dajú napraviť okuliarmi.
Oveľa viac chorôb sa však vyskytuje vo vnútornom oku
- v mysli človeka, ktorá vníma a posudzuje skutočnosť.
Aj tu je veľa krátkozrakých, ktorí sa starajú iba o to, čo
je ich bezprostredným záujmom: moja záhradka, moje
pieskovisko, moje hračky... podľa zásady „Môj dom – môj
hrad!“ Mnoho je tých, ktorí majú poruchu vidieť proporcie
- považujú bezcenné veci za dôležité a veľké Božie i ľudské
veci za nepatrné. Teofan Zatvornik píše, že diabol nám dáva
niekedy obdivuhodnú jasnozrivosť vidieť chyby druhých,
aby sme zabudli na svoje vlastné. Každý to poznáme sami
na sebe: ľahšie sa vyberá z oka druhého zrnko, ako zo
svojho vlastného brvno... Dajú sa tieto choroby vnútorného
oka – našej mysle vyliečiť? Sv. Tomáš Akvinský hovorí,
že každý vidí tak, aký je sám... Čistý vidí všetko čisté; zlý
naopak všetko iba čierne. Vnútorný zrak môžeme vyliečiť
iba zmenou seba samého – t.j. obrátením. A veľmi pri tom

pomáhajú aj tzv. „okuliare“ – denne čítaj sv. Evanjelium a
pozeraj na svet okolo seba podľa zásad, ktoré tam budeš
počuť, pretože tak ho budeš vidieť aj na večnosti. Ak sa tu
na zemi nenaučíš vidieť svet očami Ježiša Krista, ani vo
večnosti to nebude inak.
Ďakujem v mene celej našej rodiny za dvanásť rokov,
ktoré sme spolu prežili. Verím, že nová kniha „Choďte
a ohlasujte!“ vydaná pri príležitosti 300. výročia našej
Gréckokatolíckej farnosti v Trhovišti zostane malým
ovocím nielen pandémie, ale možno dá impulz všetkým
kompetentným k aj k nachádzaniu odpovedí na položené
otázky, ktoré som v nej spolu s kolektívom autorov položil.
Zakúpiť si ju môžete na fare, alebo Obecnom úrade.
Šťastné a požehnané Vianoce v kruhu najbližších prajeme
z „ďalekých“ Michaloviec. o. Maroš s rodinou
Ešte jedna modlitba na záver:
„Bože, bez tvojej vôle nespadne z mojej hlavy ani jeden
vlas, ani jeden list zo stromu, ani vtáčik z neba. Pane, bez
tvojej vôle, mi na um nepríde ani jedna myšlienka, ani
hlas na jazyk, ba ani ruka sa nepohne. Ty si ma doteraz
viedol po neznámych cestách, prosím ťa: veď ma i naďalej
po chodníku tvojej milosti, aby som videl, lebo nevidím.
Amen!“ Blažený Mikuláš Stensen, dánsky konvertita
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Láska k blížnemu
Asi si veľmi neuvedomujeme, že človek, ktorého stretávame na ulici a
s ktorým sa stýkame, je Božím obrazom. Ak mu slúžime a pomáhame, ak
mu vzdávame pravú úctu, slúžime samému Bohu a pripodobňujeme sa
Kristovi. Kristus sa výslovne stotožnil s človekom: „Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“. (Mt 25,
40). Spasiteľovo človečenstvo nás neodvádzalo od jeho božstva, naopak
nám ho priblížilo. Tak i ľudia, na ktorých sa dívame ako na údy spojené s
hlavou, Kristom, ako ratolesti vštepené do kmeňa, nemôžu nás odvádzať
od Boha. Umožňujú nám, naopak, preukázať Bohu to, čo by sme mu ináč
preukázať nemohli: môžeme ho ošetrovať, opatrovať, odpúšťať a dávať
mu z vlastného nadbytku. Preto kresťanskí kazatelia radi zdôrazňujú
túto pravdu: «Pozerajte sa na blížneho tak, aby ste v ňom videli samého
Krista!» Tento pohľad viery je, pochopiteľne, podmienkou dokonalosti.
Nesmieme však zabúdať na to, že je to len predpoklad na ďalšie konanie.
I diabol totiž vidí v každom človeku Krista. Práve preto nás nenávidí. Ak
prežívame teda túto pravdu my, musíme si potom dať väčší pozor, aby sme
blížnemu neublížili. Kto kopne do sochy, o ktorej nevie, čo predstavuje,
nemôže sa zrovnávať s tým, kto vie, že je to Kristova socha. Alvarezde Paz
varuje preto duchovné osoby, aby si dávali pozor. U nich sú hriechy proti
láske k blížnemu oveľa vedomejšími hriechmi proti Bohu samému. Zato
však ich dobré skutky, i malé službičky lásky, sú neustálou bohoslužbou.
Svätý Augustín píše: «Nikto nech nevraví: Veď hreším nanajvýš iba proti
človekovi, ak nemilujem brata! Ako by si nehrešil proti Bohu, keď hrešíš
proti láske?! Boh je láska.» Odteraz majte naponáhlo, aby ste milovali.
Pretože príležitostí v živote je málo, aby sme naplno rozšírili hranice
svojej lásky.
Mgr. Marek Vajs, kaplán Rímsko-katolíckej farnosti v Trhovišti
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Dieťa z Betlehema a obluda.
To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my
sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený
Syn, plný milosti a pravdy.

i v nás a pre nás? Prebýva medzi nami? Aké slová sa
dnes premieňajú na skutočnosť? Nezabudnime na to,
že tak ako Božie slovo plné pravdy, lásky a milosti sa
stalo zjavným a viditeľným v Pánovi Ježišovi Kristovi aj
naše ľudské slová majú váhu a často na seba berú reálnu
podobu. Aj dnes sa slová stávajú telom. Obávam sa že tie
slová, ktoré zaznievajú dnes v éteri, medzi nami a najmä
vo virtuálnom svete internetu sa stávajú telom obludy,
telom monštra, ktoré rozdeľuje krajinu, spoločnosť,
spoločenstvá i rodiny. Srdcia ľudí sú otrávene jedom
netolerancie, hrubých slov, nenávisti a zloby rozličných
farieb. Do tejto temnej reality našich životov aj v tomto
čase chce vstúpiť Boh a bojovať za záchranu našich duší
proti tej oblude našich slov, ktorá ožila. Môže však malé
dieťa narodené v Betleheme poraziť to monštrum? Božie
slovo, evanjelium Ježiša Krista plné lásky a odpustenia
môže aj dnes zvíťaziť nad všetkou horkosťou našich
životov a doby, ak Jeho slovu dáme viac pozornosti ako
tým všetkým negatívnym slovám okolo nás. Nech sa v
tomto čase, ale aj v novom roku Božie Slovo stane telom
v nás, aby viac Krista a menej oblúd bolo vidieť i počuť
medzi nami.

Drahí trhovišťania,
týmito slovami evanjelista Ján opisuje príchod
mesiáša, Božieho Syna Ježiša Krista do tohto sveta. Boží
Syn a záchrana sveta má svoju podstatu a zdroj v Slove,
ktoré prichádza od Boha a ktoré na seba berie podobu
ľudského tela. Dnes takisto hľadajme záchranu v Božom
slove. Čo však znamená, že Ježiš Kristus je Slovo, ktoré
sa stalo telom? V prvom rade to znamená, že slovo či
myšlienka nie sú bezmocné výhradne nehmotné, či
duchovné veličiny, ktoré majú len zanedbateľný vplyv
na tento hmotný, materiálny svet. Slovo sa totiž môže
stať niečím hmotným a reálnym. Keď Boh poslal svojho
Syna do tohto sveta, tak jeho slovo vzalo na seba
podobu nedokonalého ľudského tela a života, čím však
paradoxne nestratilo nič zo svojej dokonalosti a svätosti.
On berie na seba podobu nedokonalého ľudského tela,
aby sme my nedokonalí a hriešni ľudia uverili, že v nás
Požehnané, v pokoji prežité vianočné sviatky a
môže prebývať Boh. Aká je však realita týchto dní a hojnosť Božej milosti v novom roku Vám praje Pavol
tejto doby? Stáva sa Božie slovo skutočným a mocným Kačkoš.
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OBYVATEĽSTVO
OBCE
Celkový počet
obyvateľov, ktorí majú
trvalé bydlisko v obci
Trhovište je 2130.
Počet narodených detí
v roku 2021
ku 06.12.2021
bol 36 detí, z toho
15 dievčat a 21 chlapcov.
Počet úmrtí v obci za rok
2021 ku 06.12.2021 bol
14 obyvateľov z toho
6 žien a 8 mužov.
Počet sobášov v obci za
rok 2021 ku 06.12.2021
bol 7 sobášov, z toho
5 cirkevných a 2 civilné.

TOHOROČNÍ
JUBILANTI
65 rokov
Balogová Zlatica
Breda Juraj
Elečková Anna
Gajdoš Vladimír
Harman Dušan
Havrila Cyril
Hlavatý Michal
Hurčíková Ľudmila
Kapura Emil
Kapurová Kamila
Kapurová Zdenka
Kužmová Jarmila
Michalko Kudrejová
Marta
Mikulová Magdaléna
Puškár Pavol
Škunda Jozef
Šugár Ladislav
Tomáš Miroslav

Goroľ Emil
Holková Zuzana
Hreháčová Mária
Hrešková Mária
Hurčík Gabriel
Ivaničková Mária
Kaša Cyril
Kobová Marta
Lukáč Miroslav
Moskaľ Milan
Semjanová Ľubica
Ščerbák Juraj

86 rokov
Kobová Helena
87 rokov
Benetinová Anna
Lešňanská Anna
88 rokov
Dvulit Jozef

75 rokov

90 rokov

Furdová Mária
Kirnag Dušan
Komarik Július
Kovaľ Ján
Moskaľová Helena
Mražik Ján
Popríková Jolana
Salontayová Kvetoslava

Gavaľová Anna
Šipoš Štefan

Lešňanská Alžbeta
Semjanová Kvetoslava
Vargová Mária

80 rokov

96 rokov

Kaplanová Marta
Krížová Mária
Líšková Helena
Popriková Margita
Salontay Mikuláš
Šoltésová Anna

Mrázová Mária

93 rokov

70 rokov
Baláž Emil
Bamburáková Angela
Bódyová Anna
Bogár Dušan
Bogárová Jitka

Všetkým
jubilantom
srdečne blahoželáme!
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