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Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia

Pána

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

Daniela Ferenčiková, katechétka

KVETNOU NEDEĽOU sa začína-
jú odohrávať všetky udalosti
spojené s našou spásou. Pri-

pomeňme si, ako sv. Pavol píše o
udalostiach umučenia a smrti. „Kris-
tus sa stal pre nás poslušným na smrť,
až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad
všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je
nad každé iné meno“ (Flp 2, 8-9).
Kvetná nedeľa je však aj predzvesťou

Kristovho utrpenia a smrti, ktoré
predchádzali jeho vzkrieseniu. Nech
nás teda slávnostná atmosféra
dnešnej nedele povzbudí k tomu, aby
sme mali odvahu prejsť s Ježišom
jeho krížovú cestu až na Golgotu.
Zástupy, ktoré sprevádzali Ježiša pri
jeho vstupe do Jeruzalema, kričali
na jeho slávu Hosanna, mávali Ježi-
šovi ratolesťami, prestierali svoje
plášte na cestu, po ktorej išiel.
Človeka musí uchvátiť takýto obraz.
Koľko stúpencov, koľko učeníkov...

O pár dní je však úplne iná atmos-
féra. Tí, ktorí volali na slávu, teraz
volajú: „Ukrižuj!“ Tí, ktorí mávali s ra-
tolesťami, teraz ukazujú zaťaté päs-
te. Tí, ktorí prestierali svoje plášte
na zem, teraz poháňajú svojho
Kráľa, ktorý vysilený nesie kríž.

U

Tento obraz meniaceho sa davu je
vlastný každej dobe. Je mnoho tých,
ktorí sa dajú strhnúť nejakým trium-
fom, ale keď príde trápenie, útlak
a prenasledovanie, menia sa a dví-
hajú s nenávisťou päste. A to len
z jedného, jediného dôvodu. Nepoz-
najú svojho Kráľa. Nepoznajú Krista.
Triumfálny vstup Ježiša do Jeruza-
lema ukončuje jeho pomerne krátku,
iba tri roky trvajúcu intenzívnu čin-
nosť. Ježiš využil čas, aby splnil vôľu
svojho Otca, pripomenul ľuďom zmy-
sel a ich cieľ života. Skúsme sa teda
zamyslieť nad tým, čo vlastne pre
nás Kristus bol ochotný podstúpiť
a aká je naša vďačnosť za otvorené
nebo. Máme pred sebou tento Veľký
týždeň, v ktorom máme možnosť pre-
žiť s Kristom nielen jeho bolestné
umučenie, ale aj radostnú nádej Veľ-
kej noci.   n

BERAKAH (hebr. požehnanie) je
termín označujúci formulu, ktorou
sa zvelebuje Boh, alebo sa zvoláva

Božia priazeň a požehnanie na istú oso-
bu alebo skupinu ľudí. Je charakteris-
tickou židovskou modlitbou zvelebovania
Boha a vzdávania vďaky v synagogálnej
liturgii a v priebehu každodenného živo-
ta nábožných Židov. Formula „Zvelebený
si, Pane,“ (hebr. bárúk ‘attáh Jahve)  (Ž
119, 12) je súčasťou každodenného ži-
dovského požehnania. Ako liturgická
formula sa používa najmä v novozákon-
ných apoštolských listoch, napr. „Nech
je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša
Krista“ (Ef 1, 3).

JEZ¡IŠ AAAAA BERAKAH

čo vás nenávidia, žehnajte
tým, čo vás preklínajú, a mod-
lite sa za tých, čo vás potu-
pujú“ (Lk 6, 27-28).

Veľmi dôležité miesto v ži-
dovskej modlitbovej spiritualite má
požehnanie pri jedle. Pri veľkých hosti-
nách platili presné pravidlá, ktoré všetci
dodržiavali.

Zvlášť veľký význam má požehnanie
chleba. Každé jedlo je sprevádzané dvoja-
kým požehnaním: prvé krátke, predná-
šané nad chlebom, druhé, dlhšie recito-
vané nad kalichom, ho uzatvára. Požeh-
nanie pred jedlom znie: „Požehnaný si,
Pane, Bože náš, kráľ sveta, ktorý dávaš zo
zeme chlieb.“ Toto požehnanie je pri
každom jedle.  Pri sobotnom a sviatoč-
nom kidduši (obrad zasvätenia soboty
a sviatku) je tento rítus takýto:

Otec rodiny, ktorý prednáša berakah
nad chlebom, odkrýva prikrývku, ktorou
sú prikryté sobotné chleby. Sú dva a pri-
pomínajú podľa Ex 16, 22 dvojnásobné
množstvo manny, ktorú Izraeliti nazbie-
rali v piatok aj pre sobotný deň. Obrúsok
pripomína rosu, ktorou bola manna pri-
krytá. Keď otec rodiny vysloví požehna-
nie, pozdvihne misu s chlebom. Potom
chlieb láme a rozdelí prítomným.

Chlieb bol v židovstve základnou po-
travinou, preto požehnanie nad ním pri
začatí jedla je chválou Boha za všetky
plody zeme, ktorými Boh udržuje život
človeka. Význam chleba zdôrazňuje aj
Ježiš pri rozmnožení chlebov, keď: „Vzal
päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k ne-
bu, dobrorečil, lámal chleby a dával učení-
kom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasý-
tili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných
košov zvyšných odrobín“  (Mt  14, 19-20).

U našich starých rodičov bolo nemys-
liteľné, aby  nepožehnali chlieb, než ho
rozkrájali. Dnes máme chlieb nakrájaný
a na požehnanie si často ani nespome-
nieme. Zamyslime sa nad tým, ako sa
vzďaľujeme od toho, ako robil Ježiš.

– bl –

Ježiša z Nazareta nemôžeme vytrhnúť
z kontextu doby a prostredia, v ktorom
žil. Ježiš sa narodil ako Žid, a tak aj žil.
Bol obklopený modlitebnou atmosférou
i s jej formálnym vyjadrením. Evanjeliové
správy uvádzajú, že Ježiš sa stavia
k berakah pozitívne a sám ho tiež používa.

Ježiš požehnáva deti. „Kto neprijme
Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.
Potom ich objímal, kládol na ne ruky a po-
žehnával ich“ (Mk 10, 15-16). Vidíme tu
klasický spôsob požehnania, vloženie
rúk na hlavu a prednesenie modlitby.
Ešte i dnes v židovských rodinách pred
začatím večere na začiatku šabbatu
rodičia žehnajú svoje deti. Požehnanie
sa robí vkladaním rúk na hlavu a slova-
mi: „Nech ti Boh urobí ako Efraimovi a Ma-
nasemu, nech ti Boh urobí ako Sáre, Rebe-
ke, Ráchel a Lei.“ Nad všetkými potom
rodičia prednášajú áronské požehnanie
(viď Nm 6, 22-27).

Ježiš žehná učeníkom pred nanebo-
vstúpením: „Potom ich vyviedol von až
k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich“ (Lk
24, 50). Ježiš učí svojich učeníkov odpo-
vedať na kliatbu nepriateľov požehna-
ním: „Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím:
Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým,



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 15:00 19:00 10:30

Charitný dom J.M. 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 v omši Ranné chvály

Iz 42,1-7; Ž 27; Jn 12,1-11 11:30 † Zdeno, Ján

Pán je moje svetlo a moja spása. 18:00 † Ján, Anna, Jozef

6:30 v omši Ranné chvály

Iz 49,1-6; Ž 71; Jn 13,21-33.36-38 11:30 † Ján, Mária, Helena, Imrich

Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. 18:00 ¤ Marcel, Monika

6:30 v omši Ranné chvály

Iz 50,4-9b; Ž 69; Mt 26,14-25 11:30 † Mária

Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. 18:00 † Michal, Anna

Zelený štvrtok Pánovej večere 18:00 ¤ naši kňazi

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

Tento kalich dobrorečenia je účasťou na 

Kristovej krvi.

8:00 Ranné chvály a posv.čítania

15:00 obrady

Hebr 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1-19,42 19:00 krížová cesta v parku

Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. 20:00 nočné bdenie pri Božom hrobe

Biela sobota – Veľkonočná vigília 8:00 Ranné chvály a posv.čítania

celodenná poklona

19:00 obrady+ sv. omša

7:10 Slávnostné ranné chvály

7:30 † Ján, Mária

9:00 ¤ Karol

Sk 10,34a.37-43; Ž 118; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9 10:30 ¤ pro populo

Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. 18:00 ¤ Mária, Anna, Branislav
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zmŕtvychvstania
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v omši vešpery

+ tichá poklona, záver o 20:00

Veľký piatok - Slávnosť utrpenia 
a smrti Pána              Iz 52,13-53,12; Ž31;

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; Mt 28,1-10
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

5.4.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie E. Capová O. Domaracký sr. Veronika Ľ. Šestáková

žalm J. Dibdiak
2. čítanie M. Ruttkayová D. Sabo L. Stýbarová M. Hudaček

prosby T. Tink Z. Domaracká B. Krupská B. Dinisová

1. Bohuznámi venovali
na potreby kostola
10 € a na kvety 30 €.

2. V pondelok až stredu
pol hodiny pred om-
šami vyspovedáme
dochádzajúcich za
prácou a štúdiom.

3. Nahlásených cho-
rých a starých aj pr-
vopiatkarov, navštívi-
me v pondelok 30. 3.
od 8. h.

4. Kto vládze, nech sa vo
Veľkom týždni prísne
postí, alebo aspoň
od mäsa.

5. Na Zelený štvrtok
sa po večernej omši
pomodlíme vešpery
a Sviatosť oltárna bude vyložená
k poklone do 20. h.

6. Pobožnosť krížovej cesty na Veľký
piatok zverujeme zasväteným oso-
bám. Začne o 19. h. pred gr. kat.
kostolom. Zúčastnia sa jej všetky
kresťanské spoločenstvá v meste.

7. V rómskej osade bude krížová
cesta na Veľký piatok o 12. h.
Prosíme dobrovoľníkov o účasť,
najmä mládež a gitaristu so spe-
vákmi.

8. Na Veľký piatok a Bielu sobotu rá-
no o 8. h. sa budú kňazi s ľudom
v kostole modliť Ranné chvály
s posvätným čítaním. Veľkopiat-
kové obrady začínajú o 15. h.
V tento deň je prísny pôst a je
dňom pokánia. Poklona krížu
toho roku je adresovaná deťom
a mládeži. Po obradoch bude
v hrobe vyložená Sv. oltárna celú
noc do sobotňajších večerných
obradov vzkriesenia Pána. Rozpis
bude vyvesený.

9. Na Bielu sobotu popoludní o 16.
hod. požehnáme veľkonočné jed-
lá na Paričove pred Charitným

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:

Lukáš Jakub a Andrea Jágerová
Ohlasujú sa prvýkrát:

Štefan Dandar a Soňa Takáčová
Maroš Sabol a Dáša Králiková

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke

medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

domom a na sídlisku
Sever pred ZŠ na Pribi-
novej ulici.
Obrady začnú o 19.00 h.
pred kostolom. Procesia
so Zmŕtvychvstalým bu-
de po Mariánskom ná-
mestí.
10. Obrady Veľkonočné-
ho trojdnia budú aj vo
filiálnom kostole v Z.
Hradišti. Povedú ich
striedavo kapláni.
11. Na Veľkonočnú ne-
deľu požehnáme veľko-
nočné jedlá vo farskom
kostole o 6.45 h.
12. Slávnostné Ranné
chvály budú na Veľkú
noc pred sv. omšou
o 7.10 h., kedy kresťan-
ský svet slávi Ježišovo

zmŕtvychvstanie, víťazstvo nad
každým zlom, hriechom a smrťou.
V tento slávnostný deň večer sv.
omša o 18. h. bude.

13. AbÚ zmenil termín birmovky na
sobotu 23.5. o 11.h., lebo pomocný
biskup S. Stolárik sa stal rožňav-
ským diecéznym biskupom.

14. Púť Krakov – Nedeľa Božieho
milosrdenstva sa koná 11.-12. 4.
Odchod autobusom od rím. kat.
kostola v sobotu 11. 4. o 5. h. Púť
duchovne sprevádza ThDr. Jozef
Gnip, dekan. Nezabudnúť rozkla-
dacie stoličky a dáždnik! Info:
Mgr. Valéria Tomová, 0907 229914.

1. čítanie M. Plonický

2. čítanie M. Ruttkayová

prosby N. Tomková

1. čítanie P. Urban

2. čítanie H. Fraňová

I. 1. čítanie L. Fraštia

2. čítanie D. Biž

3. čítanie V. Leško

4. čítanie Z. Lešková

5. čítanie A. Zapotoková

6. čítanie E. Capová

7. čítanie M. Vargová

II. 1. čítanie M. Čierna

prosby A. Potocká

Zelený štvrtok

Velký piatok

Velkonočná vigília

ÈÍTANIA NA SVIATKY


