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Resp.: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho
milosrdenstvo trvá naveky.

Pokoj vám!
(Jn 20, 19)

án hovorí: „Pokoj vám!“ Ježi-
šove slová nie sú minulosťou.
Sú prítomné v Cirkvi a vo

sviatostiach.
Rad ľudí je i dnes očarený Tomá-

šom: videl Pána, mohol vložiť ruku
do jeho rany. Videl, uveril. Ale ozaj
mu máme závidieť? Veď i v dobe, ke-
dy Ježiš učil, sa ho mnohí dotkli
a ešte viac ľudí ho videlo  - ale keď
ho veľrada odsúdila, ľudia napokon
kričali „Ukrižuj!“.

Ježiš hovorí: „Pokoj vám!“ Hovorí
nám to nielen slovami, ktoré čítame
v evanjeliu, hovorí nám to v každom
odpustení. Hovorí nám to v každom
stretnutí vo svätom prijímaní. Hovorí
nám to  v bratskom spoločenstve,
ktoré sa schádza v jeho mene. On
sám dáva pokoj, ktorý svet dať ne-
môže. Nie je to ohromná istota?

Pohľad na Tomáša i ostatných
apoštolov dáva najavo, že každý je-
den z nás má inú cestu k Ježišovi
Kristovi. Človek, ktorý dostal dar
viery, vie, že má niečo navyše, než
majú ľudia bez viery. Pretože viera
nie je len v tom, že vyjadruje svoju
nábožnosť, ale z nej čerpáme aj silu.

Človek, ktorý má vieru ako vzácny
Boží poklad, úplne ináč reaguje v ži-
votných udalostiach než človek bez
viery. Nepotrebujeme kričať, že sme
veriaci. Viera je dar, ktorý sa nosí
v srdci. Každému jednému z nás
dáva Boh dar viery, ale k živej viere
prichádzame každý inou cestou.

Ďakujme Pánovi, že nás privie-
dol k sebe, možno takými cestami
ako Tomáša. Od apoštola Tomáša sa
učme odpoveď viery: „Pán môj a Boh
môj!“

Pri tejto príležitosti Pán Ježiš
povedal aj toto: „Blahoslavení tí, čo
nevideli, a uverili.“ - jg -

„ Prečo hľadáte živého medzi mŕ-
tvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.“

Lk 24,5-6
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ždy sa ľudia zaujímali o to,
či je možný život aj po smrti.
Aj v 21. storočí vychádza

stále množstvo kníh na túto tému.
Židia – okrem saducejov – verili, ale-
bo aspoň uznávali možnosť, že člo-
vek, ktorý zomrel, môže byť vzkrie-
sený k životu. Poznali starozákonné
proroctvá, ktoré zanechali proroci
Ezechiel, Izaiáš aj Daniel. Tiež
v knihách Jób, Múdrosti a Macha-
bejcov sa hovorí, že po smrti nasle-
duje večný život. Aj niektoré sta-
roveké náboženstvá, najmä staro-
egyptské mali rozpracovanú teóriu
posmrtného života veľmi podrobne.

Ježiš Kristus viackrát predpo-
vedal svoje umučenie a smrť na
kríži. Nezabudol však vždy zdôrazniť,
že „tretieho dňa vstane z mŕtvych“.
(Mt 16,21)  Vieme, nielen z evanjelií,
ale aj od historikov ako Jozef
Flavius, Tacitus, Suetónius a ďal-
ších, že Ježiš Kristus žil, bol za
vlády Pontia Piláta odsúdený na
smrť na kríži, že bol uložený do
hrobu a že na tretí deň slávne vstal
z mŕtvych. Takto ukázal, že jeho
slová sú pravdivé, keď urobil svoj
najväčší zázrak. Nešlo tu v tomto
prípade o vzkriesenie ako napr.
u Lazára, lebo všetci ktorých Ježiš
vzkriesil, sa vrátili k svojmu pred-
chádzajúcemu spôsobu života, teda
k dočasnému pozemskému životu,
ktorý nakoniec ukončili prirodzenou
smrťou.

Ako prijímame a ako vnímame
Kristovo zmŕtvychvstanie dnes? Čo

prevláda ? Ľudové zvyky, polievanie
žien a dievčat, prípadne šibanie kor-
báčmi, ktoré sa končí na veľkonočný
pondelok, alebo je to pre nás
nekonečná nádej a radosť z víťazstva
nad smrťou?!

Neplatí aj pre nás: „Prečo
hľadáte živého medzi mŕtvymi ?“ (Lk
24,5)  Nehľadáme často Krista len
v učených knihách, v kostoloch na
cintorínoch ? Prečo ho nehľadáme
v našich srdciach, v našom každo-
dennom živote !? Len tak ho môžeme
skutočne stretnúť.

Kristus vstal z mŕtvych. Pre
mnohých je to taká obyčajná veta,
ktorá sa zvyčajne pripomína v čase
veľkonočných sviatkov. Lenže Kris-
tus tento úžasný čin nevykonal
preto, aby sme si ho všimli len raz
v roku. Ak ho chceme pochopiť, ako
ho chceme nasledovať, musíme sa
s ním identifikovať. Vtedy nám dodá
nové sily pri plnení našich povin-
ností, dokáže potešiť starých, cho-
rých opustených, trpiacich, lebo on
dokáže zahnať zúfalstvo a povzbudiť,
keď sami nesieme svoj kríž. Často
nechceme pochopiť, že ak chceme
s Kristom z mŕtvych vstať , musíme
vedieť aj trpieť.

To čo nám často chýba je schop-
nosť učiť sa zvíťaziť nad sebou
a svojim víťazstvom sa pripojiť ku
Kristovi, nasledovať ho vo všetkom.

Je po Veľkej noci. Bol to pre nás
iba folklór, alebo podnet na zmenu
nášho života? Ak dokážeme odstrániť
čo i len ten najmenší nedostatok,
odstrániť tú najmenšiu slabosť, tak
sme vykročili správne. Ak sa o to ani
nepokúsime, tak sme nepochopili
zmysel Ježišovho ukrižovania a zmŕ-
tvychvstania. - bl -



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 19.00 19.00 19.00 7.00 9.00

Vojčice, charita 15.30
Zempl. Hradište 18.00 10.30

Nový Ruskov 18.00 10.30

Rómska osada 17.00

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
Sk 4,23-31; Ž 2,1-9; Jn 3,1-8 11.30 ¤ Slávka s rod.

Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na Pána. 18.00
¤ Matej, Veronika, Anna s 

rodičmi

6.30
Sk 4,32-37; Ž 93,1-5; Jn 3,7b-15 11.30 † Vojtech, Štefánia

Pán kraľuje, oslavujme ho. 18.00 † Mária, Ján

6.30
Sk 5,17-26; Ž 34,2-9; Jn 3,16-21 11.30 † Margita, Ondrej

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 18.00 † Alžbeta

6.30
Sk 5,27-33; Ž 34,2-20; Jn 3,31-36 11.30 † Štefan

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 18.00 † Mária

6.30
Sk 5,34-42; Ž 27,1-14; Jn 6,1-15 11.30 † Michal

Pán je moje svetlo a moja spása. 18.00

Sv. Anzelma, bs. uč. 6.30 ¤ Erika, Václav

Sk 6,1-7; Ž 33,1-19; Jn 6,16-21      Tvoje milosrden-

 stvo Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. 18.00 † Helena, Štefan

7.30 † Mária

9.00 † Margita

10.30
Sk 5,27b-32.40b-41; Ž 30,2-13; Zjv 5,11-14; Jn 21,1-19 18.00 † Marián
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22.4.2007 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie P. Sovák R. Vaníková Z. Lešková

žalm D. Telepčáková

2. čítanie Ľ. Bajus deti M. Ruttkayová I. Mihaľová

prosby K. Balintová J. Karniš

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

  S  S  S  S  SOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Róbert Novák a Jana Prokopičová

Ohlasujú sa druhýkrát:
Michal Kováč a Zuzana Rošková

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

ohlásiť to na farskom úrade.

1. Na Misijnú púť detí, 12. mája 2007
v Levoči, pozývame všetkých koled-
níkov Dobrej Noviny. Nahláste sa na
eRkárskych stretkách, alebo u ve-
dúceho koledníckej skupinky. Účast-
nícky poplatok je 20 Sk + doprava
(veríme, že doprava bude zčasti
sponzorovaná)

2. Plánujeme zaviesť v každý  štvrtok
ráno o 6.30 slávenie svätej omše
v latinskom jazyku. Brožúrky s la-
tinským i slovenským textom sv.
omše sú k dispozícii v sakristii alebo
v kancelárii. Cena je 20 Sk.

3. Prosíme birmovancov (tých, ktorí
neboli pokrstení v našej farnosti),
aby si vybrali krstné listy z tej far-
nosti, kde boli pokrstení. Budeme to
zbierať.

4. Organizuje sa púť do Svätyne Bo-
žieho milosrdenstva v Krakove. Od-
chod na 1-dňovú púť je 28. 4. 2007 a
cena je 500 Sk. Na 2-dňovú púť sa
odchádza 27. 4. 2007 a cena je 1200
Sk. Podrobné informácie nájdete na
nástenke pri vstupe do kostola.
Prihlásiť sa môžete v sakristii.

5. Oznam pre  Vojčice: Zbierka na vý-
stavbu fary bude na  3. veľkonočnú
nedeľu, t.j. 22. 4. 2007.

6. Úmysel modlitby na mesiac apríl:
V tomto mesiaci má miesto v našich
modlitbách filiálka Vojčice.

7. V stredu po večernej sv. omši začína
STIGA-LIGA. Záujemcovia príďte sa
zapísať do pivnice.

8. Prosíme pisateľov do časopisu, aby
si vyzdvihli rozpis v kancelárii.

9. V utorok 1. mája o 15.00 hod. pozý-
vame deti - eRkárov (iba členov) na
Palacinkovú párty. Vstupné pre
deti je 10 Sk na osobu a mládež 15
Sk . Info u animátorov.

10.V pondelok 7. mája o 16.00 hod.
pozývame všetky deti našej farnosti
na otvorenie opekačkovej se-
zóny. Prineste si chlebík a špe-
káčiky, pitie a oheň zabezpečíme.

OZNAMY

V pondelok 9.4. 2007 svia-
tosť krstu prijal Martin Gud.
Vítame ho v našom spoločen-
stve. Nech je rodičom na radosť a
svetu na osoh.

11.Ďakujeme všetkým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom  pričinili o zdarný
priebeh slávenia veľkonočného troj-
dnia.

Ide pán farár autom a na za-
dných sedadlách vezie nový bojler.
Zastavia ho  dvaja policajti a jeden z
nich hovorí: - "Dobrý deň pán vodič,
cestná kontrola, vaše doklady... Čo
to prevážate?" - "To je nový bojler na
faru" odpovie farár. - "Aha, tak po-
tom rýchlo pokračujte" povie poli-
cajt. Keď farár odíde, pýta sa jeden
druhého: - “Počúvaj, čo je to bojler?”
Druhý hovorí: - “Čo ja viem, nábo-
ženstvo som sa neučil a do kostola
nechodím.”

Pýta sa Eva Adama: - “Adam, mi-
luješ ma?” - “Hej” hovorí Adam,
“koho iného...”

Ide misionár po púšti a zrazu sa
pred ním zjaví lev. Misionár sa
začne modliť: - Pane Bože, daj tomu
levovi kresťanské city. A ten lev sa
postaví na zadné nohy, zopne
predné a hovorí: - Ďakujem ti, Pane,
za toto jedlo, ktoré teraz z tvojej
štedrosti prijmem.

PÁR VTIPOV:
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