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3. veľkonočná nedeľa

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

Ján Kocurko, kaplán

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
má na Slovensku prívlastok
Biblická nedeľa. Preto upriam-

me našu pozornosť práve na túto
Knihu Kníh. Emeritný pápež Bene-
dikt XVI. v posynodálnej exhortácii
Verbum Domini píše: „Myslím, že
evanjelium je Kristovým telom; myslím,
že posvätné Písma sú jeho učením.“

Biblická nedeľa je iniciatívou Kato-
líckeho biblického diela (KBD), ktorá
chce napomôcť napĺňaniu vrúcnej
túžby pápeža Benedikta XVI., aby vy-
pukla „nová jar“ väčšej lásky k Svä-
tému písmu zo strany všetkých čle-
nov Božieho ľudu. Je evidentné, že
človek dneška málo číta. Stretávame
sa s tým na školách, ale aj medzi
dospelými ľuďmi. Čítanie nie je dnes
veľmi v kurze. A teda dalo by sa po-
vedať, že niekde tu je dôvod, prečo
sa nečíta v rodinách Biblia.

Nemôžeme sa s týmto uspokojiť.
Každý rodič sa snaží svojmu dieťaťu
odovzdať niečo zo svojho života, istú
životnú múdrosť. Rovnako je to aj

U

s Bibliou. Mohli by sme povedať, že
biblia je dokument, ktorý cez tradíciu
nám dáva Boh. Ten, ktorý je starost-
livý Otec, a chce odovzdať svojim de-
ťom to najdôležitejšie pre život.
V Jánovom liste čítame: „Čo bolo od
počiatku, čo sme počuli, čo sme na
vlastné oči videli, na čo sme hľadeli
a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestu-
jeme: Slovo života.“ A ďalej autor do-
dáva dôvod: „A toto píšeme, aby naša
radosť bola úplná.“ Preto Biblia je
kniha, ktorá nesmie chýbať v žiadnej
rodine. Jej čítaním dosahujeme ra-
dosť, ktorú nám tento svet nemôže
dať. No hlavne nás posúva bližšie
k Bohu, ktorý všetkých volá k sebe.

Aj dnešná nedeľa môže byť pre
nás inšpiráciou vziať do rúk túto pre
nás vzácnu knihu a skrze ňu sa pri-
bližovať k živému Bohu.  n

K

UŽ PRED ROKOM 1948 pova-
žovali československí komu-
nisti rehole za dôležitý nábo-

ženský organizmus, ktorý neželateľ-
ne vplýva na obyvateľstvo a usmer-
ňuje ho. Po uchopení moci komu-
nistickou stranou vo februári 1948
sa mohli ich plány namierené proti
reholiam uskutočniť. Prvé zásahy
voči jednotlivým kláštorom sa obja-
vovali už od leta 1948, kedy boli tieto
likvidované pod zámienkou, že sú
centrami protištátnej činnosti. Hoci

kláštorov a zistili
sa počty ich oby-
vateľov. Akcie sa
mali zúčastniť
príslušníci Zboru

národnej bezpečnosti, Štátnej bez-
pečnosti, armády a Ľudových milícií.
Vyzbrojení mali byť puškami, samo-
palmi, ľahkými guľometmi, obuškami
a plynovými sviečkami. Začiatok
akcie bol určený na štvrtok 13. apríla
1950 o 24.00 hod.

V určený čas sa príslušníci ozbro-
jených zložiek začali dobýjať do kláš-
torov. Tam, kde im na výzvu neotvo-
rili, dostali sa do objektov násilím.
Po vniknutí do kláštorov rehoľníkov
zhromaždili a informovali o dôvode
zásahu, ktorým bola údajná proti-
štátna činnosť reholí. Následne ich
pripravenými autobusmi a nákladný-
mi autami zvážali do tzv. sústre-
ďovacích kláštorov. Na celom Slo-
vensku bolo v túto noc sústredených
881 rehoľníkov z 11 reholí.

Po akcii „K“ sa v noci z 3. na 4.
mája 1950 uskutočnila aj akcia „K2“,
v rámci ktorej boli obsadené aj zvyš-
né mužské kláštory. Týmito dvoma
zásahmi bolo na Slovensku postih-
nutých 1180 rehoľníkov z 15 reholí,
žijúcich v 76 kláštoroch. Rehoľníci
na Slovensku boli sústredení do
kláštorov v Mučeníkoch (dnes Moče-
nok), Hronskom Beňadiku, Podolínci,
Kostolnej a v Báči.

Režim v tzv. sústreďovacích kláš-
toroch sa riadil podľa pravidiel blíz-
kych väznici. Popri práci (lepenie vre-
cúšok, preberanie šípok, stolárske
a krajčírske práce, práce v poľnohos-
podárstve) mali rehoľníci vyhradený
čas na politickú prevýchovu.
     www.tkkbs.sk

dokončenie nabudúce

AKCIA AKCIA AKCIA AKCIA AKCIA K
ich nebolo veľa, naznačovali smer,
ktorým sa bude vývoj uberať. Reali-
zácia plánov, ktoré štátna moc s re-
hoľami mala, sa kvôli iným akciám
(ako bola napr. schizmatická Katolíc-
ka akcia v júni 1949, príprava tzv.
cirkevných zákonov na jeseň 1949)
mohla uskutočniť až v prvej polovici
roku 1950.

Bezprostrednou prípravou na ak-
ciu „K“ (Kláštory) bol súdny proces
s desiatimi predstaviteľmi jednotli-
vých rádov, ktorí boli obžalovaní z ve-
lezrady a vyzvedačstva. Úlohou pro-
cesu bolo odôvodniť pripravovaný
zásah voči reholiam a spracovať ve-
rejnú mienku. Súdení rehoľníci sa
po dôkladnom „spracovaní“ vyšetro-
vateľmi Štátnej bezpečnosti pri pro-
cese priznávali k svojej „protištátnej
činnosti“. Podľa rozsudku dostal je-
den z obžalovaných doživotie (zhodou
okolností jediný zo Slovenska – re-
demptorista Ján Mastiliak), ostatní
tresty v celkovej výške 132 rokov.

Samotnú realizáciu akcie „K“ pre-
vzala Štátna bezpečnosť. Bol vykona-
ný štátobezpečnostný prieskum



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

Charitný dom J.M. 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
6:30

Sk 6,8-15; Ž 119; Jn 6,22-29 11:30
¤ Valéria, Marek a Blažena 

    s rodinami

Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. 18:00 † Mária, Juraj

6:30
Sk 7,51-8,1a; Ž 31; Jn 6,30-35 11:30 † Marián

Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. 18:00 † Miroslav

6:30
Sk 8,1b-8; Ž 66; Jn 6,35-40 11:30 ¤ Marcela 70 r. života

Jasaj Bohu, celá zem. 18:00 ¤ Iveta

Sv. Vojtecha, bs. mč. 6:30
Sk 8,26-36.38-40; Ž 66; Jn 6,44-51 11:30 † Ivan

Jasaj Bohu, celá zem. 18:00 ¤ Mária 60 r. života

6:30
Sk 9,1-20; Ž 117; Jn 6,52-59 11:30 † Juraj

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 18:00 ¤ Juraj, Štefánia

Sv. Marka, ev.                   1 Pt 5,5b-14; 7:00 ¤ kňaz Jozef

Ž 89; Mk 16,15-20            Tvoje  milosrdenstvo,

Pane, ospevovať budem naveky. 18:00 † Helena, Štefan

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ kňaz Marek

Sk 4,8-12; Ž 118; 1 Jn 3,1-2; Jn 10,11-18 9:00 ¤ Emília

10:30 ¤ pro populo

18:00 † rod. Pivkova, Beňušova

Ne
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4. veľkonočná nedeľa

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom 

uholným.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

26.4.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie L. Fraštia P. Tóthová J. Karniš E. Andrejková

žalm J. Obrin

2. čítanie L. Fraštiová J. Lörincová A. Potocká E. Andrejko

prosby K. Fraštiová M. Lörincová T. Majerská H. Andrejková

1. Zbierka na dokončenie farskej bu-
dovy v Trhovišti činila v TV
993,84 €, ZH 111,07 € a v Char. do-
me 38 €. Z farnosti Trhovište nám
poslali ďakovný list, v ktorom oce-
ňujú našu pomoc. Ak ešte chcete
pomôcť, pošlite peniaze na ich ban-
kový účet: 0091016568/0900. Do
správy pre prijímateľa napíšte: „Dar
na stavbu farskej budovy (meno a priez-
visko darcu)“.

2. Stretnutie Laického spoločenstva
MAM je v túto nedeľu 19. 4. o 15. h.
v rekolekčnej miestnosti.

3. Na budúcu nedeľu Dobrého Pastiera
26. 4. je v celej Cirkvi zbierka na
kňazské semináre, kde sa na kňaz-
ský stav formujú seminaristi. V ko-
šickom seminári končí v tomto roku
formáciu náš diakon dp. Michal
Škulka. V seminári je vtedy Deň ot-
vorených dverí od 9. hod. do večer-
ných vešpier.

4. V Nedeľu Božieho milosrdenstva sa
50 pútnikov zúčastnilo slávenia v je-
ho zrode v Krakove - Lagevnikách,
odkiaľ sa šíri jeho kult do celej
Cirkvi. Slávenie viedol kardinál Sta-
nislaw Dziwisz. V deň jeho svätore-
čenia 27. 4. 2014 bolo v Lagevnikach
otvorené Centrum Jána Pavla II.,
ktoré nesie titul Nebojte sa! Pred
tým sme v sobotu navštívili obnovené
múzeum sv. Jána Pavla II., pod
názvom Tu to všetko začalo, v kto-
rom sa nachádza aj jeho rodný dom
vo Vadoviciach a kostol, kde bol 20.
6. 1920 pokrstený.

5. Pred 65 rokmi, v noci z 13. na 14. 4.
1950, boli v Československu v rámci
Akcie Kláštory komunistickým reži-
mom vyvezení rehoľníci zo svojich
kláštorov do tzv. sústreďovacích kláš-
torov. Smutné výročie Akcie K, nazý-
vanej aj „barbarská noc“, si pripo-
menuli na viacerých miestach na
Slovensku.

6. V tomto týždni pred Nedeľou Dobrého
pastiera sa modlíme v celej Cirkvi za
duchovné povolania, t. j. za kňazské
a rehoľné, lebo žatva je veľká, ale

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:

Ernest Iľko a Dominika Zemanová
Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:

Slavomír Frešo a Veronika Muszková
Ohlasujú sa druhýkrát:

Branislav Bajus a Eva Šabová
Ohlasujú sa tretíkrát:

František Bicko a Katarína Žolčáková
Ľubomír Hoľan a Lucia Vyrosteková

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

na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI
Sviatosť krstu v sobotu 11. 4.
prijal Oliver Gnap. Vítame ho
v našom spoločenstve. Nech je

rodičom na radosť a svetu na osoh.

robotníkov málo. Adoráciu vo štvrtok
zamerajme na tento úmysel a mod-
litby ruženca pred omšami.

7. Odpustová slávnosť sv. Jozefa, ro-
botníka v ZH bude 3. mája.

8. Slávnosť prvého sv. prijímania pre
skupinu kapl. Kocurka (ZŠ M. R. Š.
a ZŠ Pribinova) bude 17. 5. a pre sku-
pinu kapl. Hudáka (ZŠ Komenského
a ZŠ Gorkého) 24. 5. o 10.30 h.

9. Národná transfúzna stanica Košice
vo štvrtok 30. 4. od 8. do 11. h. na
fare zrealizuje odber krvi. Prosíme
dobrovoľných darcov, aby prispeli
k záchrane života.

10. Rádio Lumen organizuje 9. 5. 2015
11. rozhlasovú púť do Svätyne Bo-
žieho milosrdenstva v Krakove. Od-
chod z Trebišova od kostola v sobotu
o 1.00 hod. Motto púte: S radosťou
putujme s Bohu zasvätenými osobami
k prameňu Božieho milosrdenstva a zo-
buďme svet. Hlavný celebrant: Mons.
Bernard Bober, košický arcibiskup.
Program: 9.30 Modlitba posvätného
ruženca, 10.30 Svätá omša, 12.30
Obedňajšia prestávka a voľný prog-
ram, 15.00 Hodina milosrdenstva.
Cena 20 € zahŕňa len dopravu. Pri-
hláste sa do 1. 5. v sakristii alebo
u V. Tomovej tel. 0907 229 914.


