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XIX. ročník

20. marca 2016
Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia

Pána

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

U

JEZ¡IŠOVVSTUPVSTUPVSTUPVSTUPVSTUP
DODODODODOJERUZALEMA

nás na tejto ceste čaká? Nie sú to
len triumfy, ale často aj ubíjanie,
nepochopenie, posmech či prenasle-
dovanie. Uvedomujeme si, aký bol
cieľ tejto Ježišovej cesty? Aká je tá
naša cesta? Zamýšľame sa nad tým?
Vieme sa zastaviť nad mestom, kde
si plníme svoje poslanie? Nad obcou
kde bývame? Nad rodinou v ktorej ži-
jeme? Je pre nás Ježišova návšteva
výzvou na pokánie, na ohlasovanie
Božieho slova? Nebudú musieť aj
miesto nás prehovoriť kamene, ako
to povedal farizejom? Pane, pomôž
nám každú našu návštevu premeniť
na stretnutie s Tebou.      n

Beáta Šimková, katechétka

EVANJELISTA LUKÁŠ nás túto
nedeľu privádza na cestu, kto-
rou Ježiš kráčal pešo k Betá-

nii, ktorá bola vzdialená asi 3 km od
Jeruzalema a k Betfage na východnej
strane Olivovej hory. Od Betfage išiel
na osliatku, aby tým, čo s ním kráča-
li, pripomenul, že je Mesiáš a aby sa
naplnili slová proroka Zachariáša:
„Plesaj hlasno dcéra Siona, jasaj dcéra
Jeruzalema, hľa tvoj kráľ ti prichádza,
spravodlivý je a prináša spásu, poníže-
ný je a nesie sa na oslovi, na osliatku,
mláďati oslice“ (Zach 9, 9).

Ježiš kráča a zástupy mu na slávu
prevolávajú slová žalmu: „Požehnaný,
ktorý prichádza v mene Pánovom“ (Ž
118, 26). Ježiš teraz tieto zástupy ne-
umlčoval, nevyhýbal sa im ako kedysi.
Týmto svojím postojom nás učí, ako
máme prechádzať cez triumfy ľudí,
cez žičenia najbližších, ale aj cez
závisť a nenávisť neprajníkov. Cez
toto všetko máme prechádzať pokoj-
ne, dôstojne, ale skromne. Ľudské
sympatie a odpor sú len prechodné.

Aká je naša cesta s Ježišom do
Jeruzalema? Uvedomujeme si, čo

PRIPRAVUJEME SA na Svetové
dni mládeže, ktoré budú v tom-
to roku od 25. do 30. júla v ne-

ďalekom Krakove a predsedať im
bude Svätý otec František. Mottom
stretnutia sú Ježišove slová „Blahos-
lavení milosrdní, lebo oni dosiahnu
milosrdenstvo“ (por. Mt 5, 7). V rámci
prípravy bolo dňa 5. marca v našom
kostole stretnutie mládeže dekanátu
Trebišov. Na tomto stretnutí sa mlá-
deži prihovárali kňazi nielen z Trebi-
šova, ale aj z iných farností.

Program bol duchovný a zároveň aj
zábavný. Stretnutia sa zúčastnilo
veľa ľudí. Pri vstupe sme sa zapísali,
dostali sme poradové číslo a aj lístok
na obed. O 9. hod. sa začala krížová
cesta, ktorú sprevádzal spevácky
zbor Coolband z Košíc. Po krížovej
ceste nasledovala svätá omša celeb-
rovaná biskupským vikárom Vladimí-
rom Šostákom a po omši bola pre-
zentácia a prednáška na tému „Milo-
srdenstvo Boha v Starom a Novom
zákone“. Na tejto prednáške nám
o. Šosták pomocou jednoduchých

DEKANÁDEKANÁDEKANÁDEKANÁDEKANÁTNETNETNETNETNESTRETNUTIE
TREBIŠOTREBIŠOTREBIŠOTREBIŠOTREBIŠOVSKEJVSKEJVSKEJVSKEJVSKEJMLÁDEZ¡E

a konkrétnych príkladov z Biblie po-
ukázal na toto slovo, ktoré sa v Biblii
nachádza mnohokrát. Biblia je naj-
známejšia a najčítanejšia kniha na
svete a hovorí sa o nej ako o knihe
kníh. Je písaná v metaforách, a práve
preto je ju niekedy ťažké čítať a po-
chopiť. Chcel nám ju priblížiť, a preto
jednotlivé úryvky nám najprv prečítal
a neskôr ich rozobral. Prekladal ich
napríklad aj do latinčiny, z ktorej ne-
skôr vyplynuli ďalšie skryté významy,
vďaka ktorým sa dá ľahšie pochopiť
Sväté písmo, a to sa mi na tom páči-
lo. Práve takýmto spôsobom je číta-
nie Biblie zaujímavejšie a zrozumi-
teľnejšie.

Neskôr sme sa presunuli do reš-
taurácie Mladosť, kde sme sa všetci
spoločne pomodlili a potom najedli.

Neskôr sme mali prednášku o dos-
pievaní s pani doktorkou. Po pred-
náške sme sa rozdelili na 2 skupiny.
Prváci išli ku kaplánovi Hudákovi
a druháci ku kaplánovi Kocúrkovi.
Neskôr sme sa vymenili. Po skonče-
ní workshopov sme sa nakoniec pre-

miestili do kostola, kde sme
mali adoráciu. Adoráciou, kto-
rú spevom a hudbou sprevá-
dzali chlapci zo spoločenstva
Nehem z Trebišova, sa tento
pekný deň ukončil.

anonymní mladí farnosti

Ja osobne chcem poďakovať
Bohu za tento pekný deň, kňa-
zom a laikom, ktorí mi akokoľvek
pomohli a dekanovi za pozvanie
na obed ☺.  kaplán JH



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

Charitný dom J.M. 9:00
Rómska osada

nemocnica 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚM YSLY SV. OM ŠÍ

6:30 v omši Ranné chvály

Iz 42,1-7; Ž 27; Jn 12,1-11 11:30 ¤ rod. Princíkova, Lakatošova

Pán je moje svetlo a moja spása. 18:00 ¤ Katarína s rod.

6:30 v omši Ranné chvály

Iz 49,1-6; Ž 71; Jn 13,21-33.36-38 11:30 † Helena, Anna, Edmund

Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. 18:00 † Jozef, Alžbeta

6:30 v omši Ranné chvály

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

Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. 18:00 ¤ Mária, Benjamín

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 18:00 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

18:30 obrady+ sv. omša

7:10 Slávnostné ranné chvály

7:30

9:00 † Pavol

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 ¤ Alena, Katarína, Milan, Olívia

Ne
27. 3. 

St
23. 3. 

Veľkonočná nedeľa Pánovho 
zmŕtvychvstania

Po
21. 3. 

Ut
22. 3. 

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

Pi
25. 3. 

So
26. 3. 

Št
24. 3.
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OZNAMY

1. Na kostol venovali z poh-
rebu Františka Hericha
50 € a Oto Šoltés na
bankový účet 10 € a na
kvetinovú výzdobu bo-
huznáma 150 €.

2. Vo Veľkom týždni ráno
o 6.30 sa modlíme Ran-
né chvály v omši.

3. V pondelok až stredu
pol hodinu pred om-
šami vyspovedáme do-
chádzajúcich za prácou
a štúdiom.

4. Nahlásených chorých
a starých a aj prvopiat-
karov navštívime v pon-
delok 21.3. od 8. h.

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

6. Na Zelený štvrtok o 9.30 sa kňazi
stretnú s arcibiskupmi v katedrále na
posvätení olejov. Po večernej omši sa
pomodlíme vešpery a Sviatosť oltárna
bude vyložená k poklone do 20. h.

7. Pobožnosť krížovej cesty na Veľký
piatok zverujeme členom duchovné-
ho hnutia Fokoláre. Začne o 18. h.
pred kostolom. Zúčastnia sa jej všet-
ky kresťanské spoločenstvá v meste.

8. V rómskej osade bude krížová ces-
ta na Veľký piatok o 12. h. Prosíme
dobrovoľníkov o účasť, najmä mládež
a gitaristu so spevákmi.

9. Na Veľký piatok a Bielu sobotu ráno
o 8. h. sa budú kňazi s ľudom v kos-
tole modliť Ranné chvály s posvät-
ným čítaním. Veľkopiatkové obra-
dy začínajú o 15. h. V tento deň je
prísny pôst a je dňom pokánia.
Poklona krížu toho roku je adreso-
vaná starým a chorým. Po obradoch
bude v hrobe vyložená Sv. oltárna
celú noc do sobotňajších večerných
obradov vzkriesenia Pána. Rozpis bu-
de vyvesený. V ZH bude Sviatosť
oltárna vyložená od 11. do 16. h.

10. Obrady Veľkonočného trojdnia bu-
dú aj vo filiálnom kostole v Z. Hra-

27.3.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie E. Capová L. Nováková R. Vaníková V. Leško

žalm J. Babejová

2. čítanie M. Ruttkayová A. Šemegová N. Tomková Z. Lešková

prosby T. Tink K. Šemegová M. Plonický M. Princíková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)

dišti. Povedú ich strie-
davo kapláni aj dekan.
11. Na Bielu sobotu popo-
ludní o 16. h. požeh-
náme veľkonočné jedlá
na Paričove pred Charit-
ným domom, na sídlisku
Sever pred ZŠ na ul. Pri-
binova a na filiálke ZH.
Obrady začnú o 18.30
pred kostolom.
12. Na Veľkonočnú nedeľu
požehnáme veľkonočné
jedlá vo farskom kostole
o 6.45.
13. Slávnostné Ranné
chvály budú na Veľkú noc
pred sv. omšou o 7.10,
kedy kresťanský svet slávi
Ježišovo zmŕtvychvstanie,
víťazstvo nad každým
zlom, hriechom a smrťou.
V tento slávnostný deň
večer sv. omša o 18. h.

bude.
14. V nedeľu Božieho milosrdenstva

3. 4. požehnáme vonkajšiu kaplnku
pri vstupe do kostola symbolicky
v hodine milosrdenstva o 15. h. Svä-
titeľom bude Mons. prof. Pavol Dráb,
generálny vikár Arcibiskupského
úradu. Potom sa pomodlíme Korunku
Božieho milosrdenstva a začne sláve-
nie Eucharistie. Nasleduje organový
koncert Mgr. art. Františka Beera
z Košíc. Večerná sv. omša nebude.

15. Jednodňová púť rádia Lumen bude
v sobotu 7. 5. Odchod o 1.00 v noci
z piatka na sobotu od kostola. Cena
22 € za cestu z TV do Krakova a späť.
Prihláste sa v sakristii alebo u p.
Tomovej, 0907 229 914.

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:

Gabriel Šoltés a Jana Demková
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

1. čítanie M. Hudáček

2. čítanie J. Bajusová

prosby Z. Bačová

1. čítanie L. Fraštia

2. čítanie K. Fraštiová

I. 1. čítanie V. Leško

2. čítanie P. Urban

3. čítanie D. Biž

4. čítanie R. Vaníková

5. čítanie M. Bižová

6. čítanie Z. Lešková

7. čítanie A. Potocká

II. 1. čítanie E. Capová

prosby T. Majerská

Zelený štvrtok

Velký piatok

Velkonočná vigília

ÈÍTANIA NA SVIATKY


