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XVIII. ročník

3. apríla 2015
Veľkonočná nedeľa Pánovho

zmŕtvychvstania

Resp.: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.

Ján Hudák, kaplán

PRED TROMA MESIACMI sme pre-
žívali tajomstvo Vianoc. Boh v Je-
žišovi vstúpil do ľudských dejín,

aby išiel tou istou cestou ako my a dal
význam času i udalostiam. Je tu Veľká
noc. Ten istý Ježiš z jasieľ je na kríži.

Nezainteresovaný človek si môže po-
vzdychnúť: „Ten úbohý tvor pribitý na
kríži mi tu tvrdí, že premohol svet?!“ So
spuchnutými očami sa domáha, aby

som miloval ako On a že niet väčšej lás-
ky, ako dať život za druhých. Ježiš opo-
vrhnutý, ponížený a opustený, keď ho
zavrhla zem i nebo, žiada, aby som
otvoril oči a videl, ako sa všetko po-
minie a ostanú len Jeho slová. Nie je to
blúznenie umierajúceho od bolesti? Pred
vydýchnutím ducha vykríkol: „Dokonané
je!“ Teda koniec?“

Nie, to nebol výkrik porazeného, ale
víťaza. Je to povel na štart. Začína sa
nový život, nová existencia. Ježiš pred
smrťou jasne povedal: „Až budem vy-
zdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem
k sebe.“

Apoštol Ján uteká k hrobu „a videl
i uveril“.  Áno, to, čo videl, spôsobilo, že
Jánov život sa úplne zmenil. Ježiš vstal
z mŕtvych, aby už nikdy neumrel. Taký-
to život ponúka všetkým, čo v Neho
uveria. Tak ako Ján a tí ostatní nechali

U

do seba prúdiť Božiu veľkonočnú miaz-
gu, tak nastal ten veľkonočný čas ne-
chať prúdiť tú miazgu – život i v našich
žilách.

„Ja som vzkriesenie a život,“  vyhlásil
Ježiš pri Lazárovom hrobe. Marta vyzna-
la vieru vo vzkriesenie, ale že to bude až
na konci sveta. Ježiš hneď dáva vedieť,
že nemusí čakať až na koniec sveta. Už
teraz v prítomnosti je On pre všetkých
veriacich ten Božský večný život, ktorý
už nikdy neumrie. Preto, ak je Ježiš
prítomný vo mne, už mám vzkriesenie,
vlastním večný život. Teda veriť v Ježi-
ša nezahrňuje v sebe len prijatie právd,
ktoré On zvestoval. Tu ide o primknutie
sa k Ježišovi celou svojou bytosťou.
Pripútať sa k Jeho slovám, k Jeho prí-
kazom, čiže podľa nich žiť. Ježiš zreteľ-
ne povedal: „Kto zachová moje slovo, ne-
okúsi smrť naveky.“ Ak s Kristom umie-
rame a s Kristom vstávame z mŕtvych,
už nemôžeme žiť ako doteraz.

Milí farníci, po prežití 40-denného
pôstu, po náležitej duchovnej obnove,
vám všetkým vinšujeme nový veľko-
nočný život so vzkrieseným Pánom.  n

V UTRPENÍ
JE NÁDEJJE NÁDEJJE NÁDEJJE NÁDEJJE NÁDEJ

AZDA NIET TAKÉHO človeka,
ktorý by sa nezamyslel nad bo-
lesťou, nad ľudským utrpením.

V bolestiach nás mamy privádzajú na
svet, bolesť nás sprevádza v chorobe
a často v bolestiach aj odchádzame
do večnosti. Táto bolesť je nepre-
hliadnuteľná, naši blízki nás poľu-
tujú a snažia sa ju zmierniť. Je však
aj bolesť, ktorú máme ukrytú v hĺbke
srdca. Vieme o nej iba my a Pán Boh

a tá nás bolí najviac. Často sa pýta-
me: „Bože, kde si? Či nevidíš, ako
trpíme? Vari si už na nás zanevrel?“
Ako málo dôverujeme v takýchto
chvíľach Bohu!

Keď nám je dobre, zabúdame na
Pána Boha, nechávame sa unášať
prúdom života, upadáme do každo-
dennej rutiny, spoliehajúc sa na se-
ba a na svoje sily. Takto ide deň za
dňom. Pracujeme, užívame si život
v kruhu rodiny, v kruhu priateľov,

máme svoj životný štýl. To nám pri
dobrom zdraví stačí. Zabúdame, že
iba vďaka Pánu Bohu ideme po vytú-
ženej ceste.

Zrazu nám príde do cesty choroba,
smrť blízkeho človeka alebo iný prob-
lém a my zistíme, že sme zaujatí iba
sebou a Boha sme odstavili na ved-
ľajšiu koľaj. Bez Neho si však ne-
viem poradiť ani s chorobou, ani so
smrťou, ani s našimi nedokonalos-
ťami. Uvedomíme si, že sme na Bohu
závislí. Pochopíme, že chrlenie výči-
tiek, „Prečo?“ nepatrí Jemu, ale
nám, nám samým.

Pohľad na kríž, na rozpäté ruky
prerazené klincami, na hlavu skrva-
venú od tŕňovej koruny, na prebod-
nutý bok, v nás vzbudzuje ľútosť nad
našou hriešnosťou, nestálosťou, se-
beckosťou, nad našou ľudskou kreh-
kosťou.

Pohľad na kríž nám pripomína,
ako nás Boh veľmi miluje a trpezlivo
čaká, kedy sa zbavíme svojho se-
bectva, kedy mu za Jeho lásku pre-
javíme svoju vďačnosť.

Choroba, fyzické či psychické
utrpenie je v našom živote veľkým
nešťastím, ale často nás vedie aj
k múdrosti srdca a vďačnosti Bohu,
že nám dal nádej, že nám dal Lásku
– svojho Syna. – hv –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

Charitný dom J.M. 9:00 9:00
Rómska osada 16:00

nemocnica 16:00 16:00 16:00

ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Veľkonočný pondelok 7:30 ¤ Andrej

9:00 ¤ Mária 75 r. života

Sk 2,14.22-32; Ž 16; Mt 28,8-15      10:30 ¤ pro populo

Moje srdce sa raduje a plesá moja duša. 18:00 † duše v očistci

Veľkonočný utorok 6:30
Sk 2,36-41; Ž 33; Jn 20,11-18      11:30 † Anna

Milosti Pánovej plná je zem. 18:00 † Andrej, Alžbeta

Veľkonočná streda 6:30
Sk 3,1-10; Ž 105; Lk 24,13-35       11:30 ¤ Zuzana 80 r. života

S radosťou spievajme Pánovi a oslavujme ho. 18:00 ¤ Miroslava

Veľkonočný štvrtok 6:30
Sk 3,11-26; Ž 8; Lk 24,35-48      11:30 ¤ Eva

Aké vznešené je tvoje meno, Pane, Bože náš. 18:00 † Michal

Veľkonočný piatok 6:30
Sk 4,1-12; Ž 118; Jn 21,1-14         Kameň, čo 11:30 ¤ Andrej

stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. 18:00 † Július

Veľkonočná sobota 7:00 † zosnulí členovia RB

Sk 4,13-21; Ž 118; Mk 16,9-15      

Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože milosrdný. 18:00 † Július

7:10 ranné chvály

7:30 † Mária

Sk 4,32-35; Ž118; 1 Jn 5,1-6; Jn 20,19-31 9:00 † Vincent, Dorota, Michal, Helena

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Zachariáš
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2. veľkonočná nedeľa – Božieho 
milosrdenstva

Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho 

milosrdenstvo trvá naveky.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

12.4.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Čierna S. Parasková R. Vaníková M. Princíková

žalm J. Babejová

2. čítanie D. Biž N. Bizubová N. Tomková V. Leško

prosby M. Bižová H. Parasková M. Plonický Z. Lešková

1. Bohuznáme venovali na kostol 10 €,
20 €  a 1 000 €.

2. Zbierka pre prenasledovanú Cirkev
na Východe činila v TV 1 330,05 €
a v ZH 33,50 €.

3. Veľkonočný dar, ktorý sme zbierali
celý pôstny čas na zmiernenie chu-
doby, činil 1.310,20 €. Podporili sme
27 viacpočetných rodín, kde jeden
z rodičov absentuje, nepracuje alebo
je na invalidnom dôchodku. Ďakuje-
me vám za kresťanskú lásku a súcit
s biednymi. Pán Boh zaplať!

4. Ďakujeme všetkým zainteresovaným
do slávenia Veľkonočného trojdnia
za ich liturgickú a technickú službu,
ktorou prispeli k dôstojnému sláve-
niu tajomstiev našej spásy.

5. V piatok 2. 4. plynulo 10 rokov od
smrti pápeža sv. Jána Pavla II.
V Krakove si toto výročie pripomenú
v Lagievnikach na slávnosť Božieho
milosrdenstva.

6. Na slávnosť Božieho milosrdenstva
12. 4. budú omše slúžiť kňazi z far-
nosti Trhovište. Tam po mnohých
desaťročiach a ťažkostiach postavili
farskú budovu a nemajú na jej dokon-
čenie. Podporme ich úsilie zbierkou.

7. V utorok 14. 4. oslávime 8. výročie
konsekrácie nášho kostola. Liturgic-
kej slávnosti bude predsedať rehoľný
kňaz dominikán prof. Egýd Peter
Tavel, OP. K dôstojnejšej oslave nech
prispeje svojím dielom aj spevácky
zbor Magnificat.

8. Stretnutie rodičov prvoprijímajú-
cich detí ohľadom slávnosti prvého
sv. prijímania bude pre obe skupiny
kaplánov v stredu 8. 4. o 18. h.

9. Záverečné skúšanie birmovancov
2. ročníka prípravy, vyhodnotenie
dochádzky na katechézy a slávenie
Eucharistie bude 17. a 18. 4. Traja
najlepší z každej skupiny sa skúša-
niu vyhnú. Je to odmena za ich
príkladnú prípravu na prijatie svia-
tosti birmovania.

10. Stretnutie rodičov birmovancov (2.
roč. SŠ) bude piatok 24. 4. po večer-
nej sv. omši o 19. h. Účasť aspoň

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:

PhDr. František Bicko a Katarína Žolčáková
Ľubomír Hoľan a Lucia Vyrosteková

Ohlasujú sa druhýkrát:
Štefan Dandar a Soňa Takáčová
Maroš Sabol a Dáša Králiková

Ohlasujú sa tretíkrát:
Lukáš Jakub a Andrea Jágerová

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

na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

Všeobecný: Aby sa ľudia učili rešpek-
tovať a chrániť všetko stvorenstvo, lebo
je Božím darom.
Evanjelizačný: Aby prenasledovaní
kresťania cítili posilňujúcu prítomnosť
zmŕtvychvstalého Pána a solidaritu
celej Cirkvi.
Úmysel našich biskupov: Aby sme
nezabúdali, že tak, ako Kristus vstal
z mŕtvych, aj my budeme vzkriesení
z mŕtvych na konci sveta.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA APRÍL

jedného rodiča je nutná. Budú na
ňom aj naši kňazi a katechétky.

11. Do termínu skúšania birmovancov
treba priniesť aj informácie o bir-
movných rodičoch (ich krstný list) a
svoje birmovné meno a odovzdať ich
katechétke či kaplánom.

12. AbÚ zmenil termín birmovky na
sobotu 23. 5. o 11.h., lebo pomocný
biskup S. Stolárik sa stal rožňav-
ským diecéznym biskupom. Jeho
uvedenie do úradu sa uskutoční
v sobotu 16. 5. na slávnosť sv. Jána
Nepomúckeho, patróna Rožňavskej
diecézy.

13. Národná transfúzna stanica Košice
vo štvrtok 30. 4. od 8. do 11. h. na
fare zrealizuje odber krvi. Prosíme
dobrovoľníkov, aby prispeli k zá-
chrane života darovaním tejto vzác-
nej tekutiny.


