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1. apríla 2007
Nedeľa utrpenia Pána

Kvetná nedeľa

13
2007

X. ročník

K

Jozef Dronzek, dekan

U

Resp.: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

1. Bohuznámi venovali 1000 Sk. Pán
Boh zaplať!

2. Celopôstna zbierka pre chudob-
ných našej farnosti „VEĽKONOČNÝ
DAR“. Vzadu pri dverách na
stolíku je železná pokladnička.
Ďakujeme za Vaše dary.

3. Prosíme všetkých tých, ktorých
chodíme spovedať v prvý piatok
mesiaca, aby sa pripravili na
veľkonočnú spoveď v pondelok
2.4.2007 (kapláni Juraj a Marcel).

4. Požehnanie jedál:
Trebišov
Biela Sobota
16.00 Sever, parkovisko pred školou
16.00 Škola I. Krasku – pre Rómov
16.00 Paričov– parkovisko pred PBaH
Veľkonočná Nedeľa
6.30 - pred kostolom
Vojčice Nedeľa: 7.30
Ruskov Sobota: 16.30

    Hradište Sobota: 16.30
Pri požehnaní jedál bude ofera

5. Členovia ružencového bratstva,
zapíšte sa v sakristii do rozpisu
poklony pred Sviatosťou oltárnou
na Veľký piatok a Bielu sobotu.

6. Po veľkonočných sviatkoch plá-
nujeme zaviesť v každý  štvrtok
ráno o 6.30 slávenie svätej omše
v latinskom jazyku. Brožúrky
s latinským i slovenským textom
sv. omše sú k dispozícii v sa-
kristii alebo v kancelárii. Cena je
20 Sk/ks.

7. Na veľkonočný pondelok vás po-
zývame prežiť sviatočný čas aj pri
počúvaní hudby J. Zmožka –
folkového kresťanského speváka
z Čiech. Vystúpi pri sv. omši
o 17.00 hod. Jeho koncert bude
pokračovať po sv. omši. Po kon-

OZNAMY certe si  môžete zakúpiť jeho CD.
Vstupné na koncert je dobro-
voľné.

SILA TÝSILA TÝSILA TÝSILA TÝSILA TÝZZZZZ¡¡¡¡¡DÒADÒADÒADÒADÒA
 konkrétnej situácii konfliktu,
nedorozumenia, či hádky, je
iste veľmi dôležité používať

také nástroje a spôsoby komunikácie,
aby sme nikoho neurazili. Vieme však,
že niekedy aj pri najväčšej opatrnosti
sa nám to nepodarilo. Urazili sme
nášho priateľa alebo kolegu, možno
suseda alebo nám celkom neznámeho
človeka. Ako nám príkro znie, keď
hnevy medzi ľuďmi pretrvávajú nie-
kedy aj celé roky; ba kto vie, či sa
priam nededia z generácie na generá-
ciu?

Častou chybou, ktorej sa my ľudia
dopúšťame je, že sa nechávame
uniesť emóciami a vecné problémy
zbytočne a škodlivo transformujeme
do roviny osobných vzťahov. Tak sa
z dvoch ľudí, ktorí dovtedy mohli mať
dobré vzťahy, stávajú nepriatelia. Je
potrebné pravdivo priznať, a možno to
nie je až také zriedkavé, že kým sme
dospeli ku skutočnému odpusteniu,
stálo nás to veľa zápasov s naším
vlastným „ja“ a napätia vo vnútri.
Avšak pokoj a sloboda, ktoré zavládli
v našom svedomí po takomto úsilí,
boli tou najlepšou odmenou za pod-
stúpenú námahu. Preto je tu od-
púšťanie.  Je to dar, pre uhladenie
nášho vnútra. Odpúšťanie je vytrháva-
ním koreňov, ktoré môžu zaplniť našu

malú planétu a roztrhnúť ju na kusy.
Každý človek je povolaný k tomu, aby
zabránil tejto katastrofe. Je to otázka
disciplíny, povedané s malým princom
Antoine De Saint Exupéryho. Každé
ráno treba starostlivo upratať aj
planétu. Je to naliehavá záležitosť.

Z evanjelia vieme, ako nás Ježiš
nabáda, aby sme odpustili blížnemu,
keď vstaneme modliť sa. To preto, aby
sme mohli mať spoločenstvo s Bo-
hom, čiže aby nám Otec odpustil naše
hriechy. Je teda zjavné, že Ježiš chce
vybaviť každého kresťana tou veľkou
kompetenciou potrebnou pre pokojný
život – kompetenciou odpúšťania. Kvet-
nou nedeľou sme vstúpili do Veľkého
týždňa. Chráňme si naše vnútro, kto-
ré bolo očistené sv. zmierenia, aby
tam nevošli rozkoly, hnevy, hádky.
Zelený štvrtok je o láske, Veľký piatok
o sile kríža a Veľkonočná nedeľa
o vzkriesení. Ako prežijeme tento týž-
deň? Dajme si do poriadku veci, ktoré
nás trápia. Máme ešte čas.

Želám všetkým  obnovené nadše-
nie byť darom, v nikdy nekončiacej
fantázii darovať sa svojmu blížnemu
cez aktuálne preukázanú schopnosť
odpúšťať. Kristus na kríži je nám
v tom vzorom.

PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM
VE¼KVE¼KVE¼KVE¼KVE¼KONOÈNÉHOONOÈNÉHOONOÈNÉHOONOÈNÉHOONOÈNÉHO

TROJDIA 2007TROJDIA 2007TROJDIA 2007TROJDIA 2007TROJDIA 2007
Zelený štvrtok

Deň ustanovenia sv. oltárnej, sv.
kňazstva, príkazu o láske

Sv. omša: 19.00 hod.
(obrad umývania nôh, obnaženie

oltára, modlitba posvätného čítania
o 21.00 hod.)
Veľký Piatok

Deň smrti Ježiša Krista, vykúpenie
človeka z hriechu

8.00 hod. ranné chvály – kostol
11.00 hod. ekumenická krížová cesta

– mestský park
16.00 hod. obrady – kostol

(kňazská prostrácia, spev pašií,
obrad odhaľovania kríža, poklona

krížu)
18.00 – 8.00 hod. nočné bdenie pri

Božom hrobe
Biela Sobota

Očakávanie vzkriesenia
8.00 hod. ranné chvály s posvätným

čítaním – kostol
8.00 – 18.00 hod. poklona pri Božom

hrobe
20.00 hod. obrady + sv. omša

(obrad svetla, veľkonočný chválospev
Exultet, bohoslužba slova,

bohoslužba obety,
obrad vzkriesenia, sprievod)

Veľkonočná Nedeľa
Deň oslavy živého Krista

Sv. omše: 7.30 hod., 9.00 hod., 10.30
hod., 18.00 hod.

a
Veľkonočný pondelok

Sv. omše: 7.30 hod., 9.00 hod., 10.30
hod., 17.00 hod.

Po večernej sv. omši koncert Jiřího
Zmožka



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 18.00 18.00 18.00 19.00 15.00 20.00 10.30

Vojčice, charita 15.30 9.00
Zempl. Hradište 17.00 19.00 15.00 20.00 9.00

Nový Ruskov 17.00 19.00 16.00 20.00 10.30

Rómska osada 16.00

nemocnica 16.00 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
Iz 42,1-7; Ž 27,1-14; Jn 12,1-11 11.30 † Andrej, Alžbeta

Pán je moje svetlo a moja spása. 18.00 † Júlia, Ján

6.30
Iz 49,1-6; Ž 71,1-17; Jn 13,21-33.36-38 11.30 † Ján

Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. 18.00 † Jozef, Mária

6.30
Iz 50,4-9b; Ž 69,8-34; Mt 26,14-25 11.30 ¤ Vladinír s rod.

Vo svojej veľkej láske vysliš ma, Pane. 18.00 † Mária

Zelený štvrtok Pánovej večere  Tento

kalich dobrorečenia je účasťou na Kristovej krvi. 19.00 ¤ Alena, Ján, 

Ex 12,1-8.11-14; Ž 116;1Kor 11,23-26;Jn 13,1-15     Zdenka s rod.

Veľký piatok - sláv. utrp. a smrti Pána 8.00 ranné chvály

11.00 krížová cesta

Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. 16.00 obrady

Biela sobota - Veľkonočná Vigíl ia 8.00 ranné chvály

20.00 obrady

7.30 † Verona

9.00

10.30

Sk 10,34a.37-43; Ž 118; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9 18.00
¤ Ladislav, Jarmila, Boris, 

Bianka

Po         
2. 4.

Ut       
3. 4.

St         
4. 4.

Veľkonočná nedeľa Pánovho 
zmŕtvychvstania

Pi          
6. 4.

Št        
5. 4.

Ne       
8. 4. 

So       
7. 4.

Iz 52,13-53; Ž 31,2-25; Hebr 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1-

19,42

Gn 1,1-2,2; Ž33; Gn22,1-18; Ž16; Ex 14,15-15,1; (Ž)Ex 

15; Iz 54,5-14; Ž30; Iz 55,1-11; (Ž) Iz 12; Bar 3,9-15.32-

4,4; Ž19; Ez 36,16-28; Ž42; Rim 6,3-11; Ž118; Mk 16,1-
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8.4.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus M. Ruttkayová I. Mihaľová

žalm J. Babejová
2. čítanie K. Balintová deti J. Karniš Z. Lešková

prosby P. Sovák R. Vaníková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

Zelený štvrtok: Milí bratia a ses-
try. Chcem vás upozorniť na sku-
točnosť Zeleného štvrtku. Pre
kresťana je to veľký deň. Vtedy
Ježiš Kristus, povedané ľudovo  -
slávil po prvýkrát sv. omšu. Bolo by
veľmi zlé, keby sme v ten deň
neboli na sv. omši. Aj preto bude
až o 19.00 hod.
Veľký piatok (prísny pôst).
Pozývame vás na tieto duchovné
akcie. O 11.00 hod. Krížová cesta
v parku. Tak, ako po iné roky, za-
číname pred kostolom. Novinkou je
však to, že sa na nej zúčastnia aj
zástupcovia iných cirkví, ktoré pô-
sobia v Trebišove. Pôjde teda o eku-
menickú krížovú cestu.
Obrady Veľkého piatku začínajú
o 16.00 hod. Po skončení obradov
bude vyložená Sv. oltárna počas
celej noci a celej soboty, až do
20.00 hod.
Biela sobota. Aj v tento deň Vás
pozývame na spoločné ranne chvály
o 8.00 hod. Potom bude pokračovať
poklona pri Božom hrobe až do
20.00 hod., kedy začínajú obrady a
sv. omša. Prosíme vás, aby ste na
túto slávnosť, z bezpečnostných
dôvodov, nenosili sviečky (pred
rokom horeli vlasy).
Veľkonočná nedeľa: sv. omše
budú tak, ako je to zvykom.
Filiálky (Hradište, N.Ruskov a Voj-
čice): zariadte sa podľa pokynov
kňaza, ktorý bude mať u vás obrady.
Prosíme vás, aby ste nechali v pre-
du voľné dve lavčky na pravej i ľavej
strane, ako aj stoličky pri stene pre
lektorov a asistenciu.
Počas slávenia Veľkonočného troj-
dnia, sa bude rozdávať prijímanie
vonku, v orlovni aj na chóre. Prosí-

V sobotu 24.3. 2007 svia-
tosť krstu prijali Tamara  Ho-
ľanová, Alexandra Kozáková a
Natália Sučová. Vítame ich v našom
spoločenstve. Nech sú rodičom na
radosť a svetu na osoh.

ZZZZZOOOOO     zzzzz¡¡¡¡¡ IVOTIVOTIVOTIVOTIVOTAAAAA     FFFFFARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI

  S  S  S  S  SOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa prvýkrát:
Róbert Novák a Jana Prokopičová

Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

me vás, aby ste sa netlačili a poč-
kali na rozdávateľa.
Žiadame vás, aby ste si na obrady
nenosili mobilné telefóny!

9.4.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie A. Zapotokvá M. Vargová I. Mihaľová

žalm
2. čítanie

prosby M. Ščerbej deti A. Potocká M. Švagrovská

žalm

1. čítanie N. Tomková

2. čítanie J. Demčák

prosby J. Hudáček

žalm

1. čítanie P. Urban

2. čítanie T. Tink

žalm

I. 1. čítanie P. Sovák J. Hudáček

2. čítanie P. Urban I. Vachaľová

3. čítanie Ľ. Bajus P. Lörinc

4. čítanie M. Žiaranová D. Telepčáková

5. čítanie E. Capová V. Ďuristová

6. čítanie M. Čierna J. Babejová

7. čítanie B. Lešová J. Obrin

II. 1. čítanie A. Zapotoková M. Borošová

prosby N. Tomková

Zelený štvrtok

Veľký piatok

Veľkonočná vigília


