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Resp.: Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.

2009
XII. ročník

PREPOJENIE MEDZI
SVÄTÝM PÍSMOM A

EUCHARISTIOU

Je to skutok novej zmluvy spečatený
Kristovou krvou“ (Posolstvo biskup-
skej synody Božiemu ľudu, 8).

Ako nám stretnutie sa s Božím
slovom na svätej omši pomáha
jasnejšie vidieť Ježiša v Eucharistii?
Začiatok hľadajme v štúdiu Svätého
písma – jeho príbehov, postáv, uče-
nia. V tomto prípade sa môžu stať
cennou investíciou hodnoverné
komentáre, ale nezabúdajme inves-
tovať aj svoj čas do každodenného
čítania Svätého písma.

Okrem učenia sa o Svätom písme
sa potrebujeme aj modliť. Svätý
Ignác z Loyoly s obľubou čítal prí-
behy Svätého písma a predstavoval
si seba samého v scénach príbehov,
dívajúc sa pozorne na Ježiša alebo
Mojžiša alebo na nejakú inú hlavnú
postavu. Ignác objavil, že keď sa
modlí takýmto spôsobom, Duch
Svätý mu dáva nové chápanie a
pomáha mu chápať tajomstvá Krista
omnoho jasnejšie.

Kiežby sme sa všetci otvorili
tomuto „dôvernému rozhovoru“ s
Bohom, ktorý chce s nami nadviazať!

Drahý Pane, tvoje slovo je svetlo
pre moje nohy a pochodeň na mojich
chodníkoch (Ž 119,105).

z časopisu Slovo medzi nami

MINULÝ OKTÓBER PÁPEŽ
Benedikt XVI. pozval
biskupov z celého sveta na

synodu, ktorá sa venovala úlohe
Božieho slova v Cirkvi. Cieľom tejto
synody bolo napomôcť rozvoju
lepšieho porozumenia a lásky k
Svätému písmu medzi katolíkmi a
pomôcť veriacim rozvíjať spiritualitu
na širšom biblickom základe. Biskupi
predostreli základný návrh, aby sa
zdôraznilo

V podstate chceli povedať, že
rozjímanie nad Božím slovom vo
Svätom písme je jednou z najlepších
ciest, ako sa stretnúť s Ježišom,
živým Slovom Boha, na oltári.

Dnešný príbeh z evanjelia je
jedným z najvýstižnejších úryvkov zo
Svätého písma, ktorý poukazuje na
toto spojenie. Komentár biskupov na
túto stať znie: „Scéna z Emáuz...
reprodukuje to, čo každý deň pre-
žívame v našich chrámoch: Ježišova
kázeň o Mojžišovi a prorokoch vedie
k lámaniu eucharistického chleba na
oltári. Toto je chvíľa Božieho dô-
verného rozhovoru so svojím ľudom.K
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VŠETCI EVANJELISTI zazna-
menávajú úžasnú skutočnosť,
že tretieho dňa vstal Ježiš

z mŕtvych. Lukáš má jednu
zvláštnosť a to príbeh o ceste do
Emauz. Krátku zmienku má Marek
(Mk 16, 12-13), ostatné evanjeliá nič
také nemajú. Opisuje dvoch
učeníkov v hlbokom rozčarovaní,
ktorí, ako to vyplýva z ich správania,
neverili vo vzkriesenie. Ježiš
rozoberá dôvody ich nevery, zaháňa
ju a nahradzuje ju radostnou
neotrasiteľnou vierou. Lukáš v tomto
príbehu chce zdôrazniť, že ide o
príbeh, ktorý sa odohráva na ceste,
že nešlo tam len o cestu do Emauz,
ale že to bola cesta z Jeruzalema do
Emauz a späť do Jeruzalema. Keď sa
im stratil z očí, hneď vstali a vrátili
sa do Jeruzalema.

Zásadná otázka je: prečo neverili
a prečo neveríme niekedy my. Kňazi
a náboženskí vodcovia mali veľký
vplyv na obyčajných ľudí. Všetko
potreli na čom stavali učeníci svoje
nádeje. Poprava Ježiša bola krutou
ranou pre ich vieru. Aj dnes máme
vodcov – ľudí s veľkým vplyvom, ktorí
naburavajú našu vieru a to aj veľmi
rafinovaným spôsobom. Vo svojich
predstavách o Mesiášovi nemali smrť
a vzkriesenie, preto nepochopili, čo
Ježiš hovoril o svojej smrti, ktorú
mal podstúpiť. Aby Kleofáš so
spoločníkom pochopili, že skutočne
vstal z mŕtvych, musel im Kristus
ukázať, že podľa SZ Mesiáš musel
zomrieť a že jeho mesiášske vykú-
penie mohla priniesť len jeho smrť.
Utrpenie ako prostriedok na získanie
slávy je dnes nemoderné. Obdi-

vujeme radšej ľudí, ktorí majú moc,
ovládajú a ponižujú iných, nevedia sa
ponížiť, iným slúžiť.

Keď prišli do Jeruzalema, našli
zhromaždených jedenástich a ďal-
ších, ako si rozprávajú, že Pán sku-
točne vstal z mŕtvych a ukázal sa Ši-
monovi. Potom sa ukázal znovu a te-
raz sa vyľakali. Na ceste do Emauz
prišiel prirodzene akoby sa k nim pri-
dal nejaký spolupútnik, teraz sa však
nečakane objavil medzi nimi. Mysleli
si, že je to duch, nie človek, Ježiš,
ktorého poznali. Pocítili hrôzu, aká je
v prítomnosti ducha bez tela. Aby to
pochopili, ukázal im nakoľko to bolo
možné čo znamená „vzkriesenie“.

Napokon im dáva pokyny pre
misiu, na ktorú ich už predtým pri-
pravoval.
1. základom je evanjelium, ktoré
majú kázať. Nejde o filozofiu logicky
postavenú na všeobecných skutoč-
nostiach. Bolo to evanjelium založe-
né na skutočnostiach predpove-
daných v SZ a historicky naplnených
Ježišom, jeho životom, smrťou,
pohrebom a vzkriesením.
2. bola to zvesť ponúkaná na odpus-
tenie v mene Ježiša Krista, všetkým,
čo robia pokánie.
3. toto evanjelium odpustenia mali
kázať po celom svete, všetkým ľu-
ďom, bez akejkoľvek diskriminácie.
4. jednalo sa o zmocnenie k misii –
nie obyčajné, lebo boli zmocnení Du-
chom Svätým.

Pokyny, ktoré dal Ježiš apoštolom
po svojom vzkriesení v Jeruzaleme,
sa dotýkajú aj nás. Evanjelium končí
slovami: „Stále boli v chráme
a velebili Boha“ (Lk 24, 53).

Pripojme sa k nim a k celému
zástupu vykúpených a s radosťou
chváľme Krista Vykupiteľa.

Katechétka Beáta



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18.00 8.30 10.30

Nový Ruskov 18.00 8.00 9.00
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

Sk 6,8-15; Ž 119; Jn 6,22-29 11.30
¤ Beáta, Michal, Igor, Jarmila, 

Martin, Denisa

Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. 18.00 † Peter

Sv. Petra Chanela, sv. Ľudovíta 
Márie

6.30
Sk 7,51-8,1a; Ž 31; Jn 6,30-35 11.30 † Helena, Imrich, Mária, Ján

Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. 18.00 ¤ Tibor, Marta 30 r. sobáša

Sv. Kataríny Sienskej, pn. uč. 6.30
1 Jn 1,5-2,2; Ž 45; Mt 25,1-13 11.30 † Andrej, Štefan

Ženích prichádza, vyjdite v ústrety Kristu Pánovi! 18.00 † Juraj

Sv. Pia V., pp. 6.30
Sk 8,26-36.38-40; Ž 66; Jn 6,44-51 11.30 ¤ Patrik

Jasaj Bohu, celá zem. 18.00 ¤ Ján

Sv. Jozefa, rb. 6.30
Sk 9,1-20; Ž 117; Jn 6,52-59 11.30 † Marta

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 18.00 † Anna, Michal

Sv. Atanáza, bs. uč. 7.00 ¤ za členov RB

Sk 9,31-42; Ž 116; Jn 6,54a.60-69

Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? 18.00 ¤ Jolana

7.30 † Viera

9.00 † Anna, Jozef

10.30 ¤ za veriacich

17.30 vešpery

Sk 4,8-12; Ž 118; 1 Jn 3,1-2; Jn 10,11-18 18.00 ¤ za kňazov našej farnosti

4. veľkonočná nedeľa
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3.5.2009 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie Ľ. Bajus N. Tomková I. Mihaľová

žalm J. Obrin
2. čítanie K. Balintová deti M. Ruttkayová V. Leško

prosby P. Sovák R. Vaníková Z. Lešková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Bohuznámi venovali 50 € a 100 € na
vitráže. Pán Boh zaplať!

2. V dnešnú nedeľu sme pozvaní do
MsKS na duchovné divadelné pred-
stavenie s názvom Prorok milosr-
denstva, ktoré sa začína o 15.00
hod. Predstavenie pripravili mladí
z farnosti Sečovce. Vstupné dobro-
voľné!

3. Rozhlasová stanica Lumen pripra-
vuje v poradí už piatu rozhlasovú
púť do Sanktuária Božieho milosr-
denstva v Krakove, ktorá sa usku-
toční v piatok 1. mája 2009. Jej
tohtoročné motto znie: Ohlasovať
Božie milosrdenstvo (podľa sv. Pavla).
Organizujeme jednodňový zájazd s
odchodom 1.5.2009 o 2.00 hod.
(spred kostola). Cena je 20 €.
Prosíme, aby ste sa čím skôr
nahlásili. Na zájazd ide p. kaplán
Stanislav. Uzávierka prihlášok bude
v pondelok 27.4.2009.
V dňoch 5.-6.6.2009 organizujeme
dvojdňovú duchovnú púť: Sank-
tuarium Božieho milosrdenstva a po
stopách Jána Pavla II. Bližšie infor-
mácie máte na nástenke.

4. Blíži sa termín na podávanie daňo-
vého priznania 30.4.2009. Chceme
poprosiť tých, ktorí ešte nepouká-
zali 2%, aby ich venovali nášmu
občianskemu združeniu „Svetlo
života“ Do 25.4.2009 môžete vypí-
sané tlačivo nechať v sakristii kos-
tola, alebo ho odvzdajte priamo na
Daňovom úrade.

5. Na budúcu nedeľu Dobrého pastiera
3.5.2009 bude zbierka na kňazský
seminár. Pán Boh zaplať za vaše
dary.

6. Májové pobožnosti: Pri večerných
sv. omšiach sa budeme májovú
pobožnosť (litánie) modliť spolu
s kňazom. Začiatok o 17.50 hod.
Pobožnosť sa nespája so sv. omšou.
Začíname od 2.5.2009. 1.5. 2009
bude pred večernou sv. omšou
pobožnosť pred Sv. oltárnou.

7. Dňa 1.5.2009 máme deň pracov-
ného voľna a je sv. Jozefa, robot-

SSSSSOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Tomáš Rusňák a Tatiana Niskáčová

Tomáš Horkay a Štefánia Horná
Lukáš Goduš a Miroslava Schlloserová

Ohlasujú sa druhýkrát:
Milan Savko a Mgr. Natália Jurková

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 18.4. sviatosť krstu prijali
Samuel Drapák a Hana Du-
čová. Vítame ich v našom spo-

ločenstve. Nech sú rodičom na ra-
dosť a svetu na osoh.

níka. Sv. omša na prvý piatok bude
v ten deň o 7.00 hod. Na záver bude
pri tejto omši aj eucharistická po-
božnosť. Odporúča sa, aby sme v ten
deň boli na sv. omši. Odpustová
slávnosť ku cti sv. Jozefa robotníka
na filiálke v Z. Hradišti bude v ne-
deľu 3.5.2009 o 10.30 hod. Ste
srdečne pozvaní!

8. Dňa 2.5.2009 máme fatimskú
sobotu, ktorá začne sv. ružencom o
7.00 hod. Prosíme, aby členovia RB
pripravili túto modlitbu.

9. Od prvej májovej nedele, čiže od
3.5. 2009 bude prvá sv. omša už o
7.00 hod.

10. Bude prvopiatkový týždeň. Spove-
dať budeme tak, ako vždy, okrem
piatku. Filiálky spovedáme v ponde-
lok od 17.00 hod. Spovedanie cho-
rých: Prosíme, aby ste oznámili, že
chorých, ktorých na prvý piatok
v mesiaci navštevuje kaplán Stani-
slav, navštívi ich už vo štvrtok dňa
30.4.2009.

11. Dňa 28.4.2009 po večernej sv. omši
sa uskutoční stretnutie lektorov.
Preberať sa bude Prvý a druhý list
Korinťanom a organizačné záležitosti
súvisiace so sochou sv. Pavla v našej
farnosti. Vítaná je aj účasť nelektrov.


