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4. veľkonočná nedeľa

Resp.: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

U

JEZ¡IŠ–DOBR–DOBR–DOBR–DOBR–DOBRÝÝÝÝÝPASTIER
Gabriela Karičková, katechétka

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ nedeľa je
Nedeľou Dobrého pastiera. Už
v Starom zákone sa pod obrazom

pastiera myslelo na toho, kto viedol
ľudí. Za čias Ježiša bol známy spis pro-
roka Ezechiela, ktorý sa veľmi kriticky
vyjadroval k pastierom Izraela, k tým,
ktorí nábožensky a politicky viedli ľud.
Vytýkal im, že viac kŕmia seba ako ovce.
Nestarajú sa o slabé, choré a zablúdené
ovce. A tak sa ovce rozpŕchli, lebo
nemali pastiera.

Nie všetci vodcovia, králi a politici
slúžili svojim podriadeným. Práve nao-
pak, často s nimi zaobchádzali veľmi
kruto. Prečo si teda Ježiš vybral tento
titul Dobrý pastier? Pretože on je naozaj
dobrý a dokonalý pastier. Bdie nad kaž-
dou ovečkou. Ani jedna mu nie je ľa-
hostajná. Len čo zbadá, že mu niektorá
chýba, vydá sa na cestu a hľadá, kým ju
nenájde. Rozptýlené privádza naspäť,
zranené obviaže, slabé posilní, tučné
a silné ochráni a pasie ich svedomito.
Pozná ich po mene a dokonca je ochot-
ný položiť život za svoje ovce. Byť oveč-
kou takéhoto pastiera je zárukou spokoj-
nosti a bezpečia.

Skúsený pastier vie, že ovečka nemá
orientačný zmysel. Keď sa raz vzdiali od
stáda, nie je schopná vrátiť sa a hrozí
jej, že zahynie. V súčasnom životnom

Dnešná Nedeľa Dobrého pastiera
upriamuje našu pozornosť aj k modlitbe
za duchovné povolania. Modlime sa za
našich kňazov, ale aj za naše rodiny,
lebo duchovné povolania sa rodia naj-
častejšie v dobrých kresťanských rodi-
nách. Tento svet môže morálne napre-
dovať len vtedy, keď bude dostatok
tých, ktorí počúvajú volanie Ježiša –
Dobrého pastiera, keď bude dostatok
silných duchovných osobností – bisku-
pov, kňazov a diakonov, ale aj svet-
ských predstavených, ktorí budú svojím
životom vyznávať Krista a zároveň ho
prinášať druhým ľuďom.   n

štýle sa dá ľahko zablúdiť a stratiť sa.
Ani si to nestihneme uvedomiť a už
blúdime v nedeľu po obchodných cen-
trách, nosíme rovnaké oblečenie, formu-
je nás rovnaká reklama, filmy a časopi-
sy. Pri Ježišovi človek neblúdi v ľud-
skom stáde. Ježiš povedal: „Kto mňa
nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale
bude mať svetlo života.“ Kto žije podľa
evanjelia, vie rozlišovať a múdro žiť. Ne-
nechá sa manipulovať ľuďmi, ale ostáva
slobodným človekom.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA

23. APRÍL – SVSVSVSVSV. VOJTECH . VOJTECH . VOJTECH . VOJTECH . VOJTECH (ADALBERT),,,,,
BS., MÈ., (956-997)

NARODIL SA OKOLO r. 956 na
hrade Libica pri Poděbradoch.
Jeho otcom bol český vladyka

Slavník, matka sa volal Strezislava.
Mali 7 synov. Meno „Vojtech“ znamená
„útecha vojska“. Vzdelanie a výchovu
dostal na hrade, neskôr študoval v Mag-
deburgu. Tam bol biskupom sv. Adal-
bert, ktorý dal Vojtechovi pri birmovke
svoje meno. Preto sa sv. Vojtech nieke-
dy nazýva aj Adalbertom. V r. 981 sa
stal kňazom, vysvätil ho prvý pražský
biskup Dětmar. Po jeho smrti r. 983 bol
za nástupcu jednohlasne zvolený Voj-
tech. Vysvätili ho vo Verone v Talian-
sku. Bol veľmi skromným biskupom,
spával na holej zemi, niekedy pracoval
aj v záhrade, staral sa o chudobných,
o kňazov. Nekompromisne bojoval proti
pohanským zvykom šľachticov. Keď Voj-
tech videl, že tvrdošijne zostávajú vo
svojich hriešnych zvykoch,
rozhodol sa vzdať svojho úra-
du. V r. 989 sa odobral k pá-
pežovi Jánovi XV. Následne
vstúpil do kláštora v Aven-
tíne. Tam vykonával tie naj-
podradnejšie práce.

Český národ však skoro
spoznal, koho stratil vo Vojte-
chovi. V r. 992 vypravili po-
solstvo do Ríma k pápežovi,
aby Vojtecha poslal späť na
biskupský stolec v Prahe.
Ján XV. vyhovel. Vojtech sa
vrátil a založil pri Břevnove benediktín-
sky kláštor, ktorý sa stal centrom kres-
ťanskej kultúry a vzdelanosti v Če-
chách. Potom išiel Vojtech na Moravu,
odtiaľ pravdepodobne aj na Slovensko
a ďalej do Ostrihomu, kde sa stretol
s uhorským vojvodom Gejzom. Jeho sy-
novi Vajkovi udelil birmovku a zmenil

mu meno na Štefan
(budúci uhorský kráľ sv.
Štefan). Keď sa Vojtech
vrátil do Čiech, zistil, že
počas jeho neprítomnosti
sa ľudia znovu vrátili
k pohanským zvykom. Dlh-
ší čas znášal príkoria, no
koncom r. 994 odišiel do

kláštora v Aventíne. Neskoršie sa stretol
s pápežom Gregorom V. Požiadal ho, aby
mu dovolil ísť na misie, ak ho v Prahe
ani tentoraz neprijmú. Pápež vyhovel.
Vojtech sa teda vydal na cestu späť do
Prahy. Nebol ešte ani doma, keď sa
dozvedel, že nepriatelia jeho rodu Vršov-
ci vyvraždili jeho rodinu. Zachránil sa
len najstarší brat. Vojtech poslal posol-
stvo, či ho vôbec chcú za biskupa. Stalo
sa, ako predpokladal. Neprijali ho.

Vojtech odišiel do Hnezdna k Boles-
lavovi Chrabrému. Odtiaľ sa plavil po
rieke do Gdanska, kde za krátky čas
pokrstil veľa pohanov. Potom prešiel
k litovskému kmeňu Prusov a chcel im
hlásať evanjelium. No tí ho neprijali.

Vyháňali ho z krajiny. Preto
chcel Vojtech odísť k Polab-
ským Slovanom. Cestou však
nevedomky vstúpil na posvät-
né pohanské pole, kde nemo-
hol vkročiť nikto, iba pod tres-
tom smrti. Tam Vojtecha aj
s jeho spoločníkmi prepadli
Prusi na čele s pohanským
kňazom Sikkom. Vojtecha zabi-
li, jeho spoločníkov zviazali,
no neskoršie prepustili. Stalo
sa to 23. 4. 997 pri terajšom
Primorsku blízko mesta Králo-

vec (Kaliningrad). Knieža Boleslav
Chrabrý kúpil jeho pozostatky a pocho-
val ho v Hnezdne. Knieža Břetislav v r.
1039 dobyl Hnezdno a telo sv. Vojtecha
slávnostne preniesol do chrámu sv.
Víta v Prahe. Vojtech bol vyhlásený za
svätého v r. 999 pápežom Silvestrom II.

– rm –

Sv. Vojtech na pomníku
sv. Václava v Prahe



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

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

Sk 11,1-18; Ž 42; Jn 10,1-10 11:30 ¤ Marta

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. 18:00 † Terézia, Aladár

6:30
Sk 11,19-26; Ž 87; Jn 10,22-30 11:30 † Peter

Chváľte Pána, všetky národy. 18:00 ¤ Lucia s rod.

6:30
Sk 12,24–13,5a; Ž 67; Jn 12,44-50 11:30 ¤ Valéria

Velebte Pána, všetky národy. 18:00 ¤ rod. Demeterova

Sk 13,13-25; Ž 89; Jn 13,16-20 6:30

11:30 ¤ 2 Bohu známe rodiny

18:00 ¤ Denisa s rod.

6:30
Sk 13,26-33; Ž 2; Jn 14,1-6 11:30 ¤ Hedviga, Martin, Lukáš, Maroš

Oslávil si, Otče, svojho Syna. 18:00 † Mária, Juraj

Sv. Vojtecha, bs. mč. 7:00 † Anna, Vojtech, Ján, Michal

Sk 13,44-52; Ž 98; Jn 14,7-14          Uzreli všetky

končiny zeme spásu nášho Boha. 18:00 † Ivan

7:10 ranné chvály

7:30 † Juraj

Sk 14,21b-27; Ž 145; Zjv 21,1-5a;Jn 13,31-33a.34-35 9:00 † Marek, Janka, Jozef, Ján

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ kňaz Jozef

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať 

budem naveky.

Ne
24. 4. 

St
20. 4. 

5. veľkonočná nedeľa

Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.

Po
18. 4. 

Ut
19. 4. 
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Št
21. 4.
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OZNAMY

1. Na kostol darovali bohuznámi 10,
50 a 110 €.

2. Finančné náklady na zriadenie
kaplnky Božieho milosrdenstva či-
nia 2 950 €.

3. V dnešnú nedeľu je zbierka na
kňazský seminár v Košiciach.

4. Svätý Otec František vyzval k oso-
bitnej solidarite s Ukrajinou, ktorej
prejavom bude špeciálna zbierka
v kostoloch celej Európy v nedeľu
24. 4. Cirkev bude prostriedky
získané zo zbierky distribuovať
najmä prostredníctvom rehoľných
komunít. Cieľovou skupinou budú
bez rozdielov ľudia, ktorí to najviac
potrebujú.

5. Odpustová slávnosť sv. Jozefa, ro-
botníka, vo filiálnom kostole v ZH
sa uskutoční v deň slávnosti 1. 5.
o 10.30 hod. Celebrantom a kaza-
teľom bude Mgr. Michal Paľovčík,
farár v Dlhom nad Cirochou. Po
slávnostnej omši bude polhodino-
vý koncert Zemplínskeho akordeó-
nového tria klasickej hudby pod
vedením Juraja Liberu.

6. Ružencové bratstvo sa stretne
v nedeľu 1. 5. na duchovnej obnove
a voľbe horliteliek jednotlivých ruží
a hlavnej horliteľky v TV. Stretnu-
tie povedie provinčný promotor
Melichar Matis, OP, zodpovedný za
ružencové bratstvá z rehole domi-
nikánov v Košiciach. Program: 16.00
– prednáška, modlitba ruženca;
18.00 – sv. omša a voľba horliteliek.

7. Dňa 1. 4. bola v priestoroch kapln-
ky 21. zmiešaného mechanizova-
ného práporu Trebišov ordinárom
Ozbrojených síl a ozbrojených zbo-
rov SR Mons. Františkom Rábe-
kom povýšená Duchovná správa na
Farnosť Božieho Milosrdenstva vo
Vojenskom útvare 1101 Trebišov.
Ordinár v homílii zhodnotil prínos
farností ordinariátu v podmienkach
špeciálnej pastorácie Ozbrojených

24.4.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Bižová E. Hovancová A. Potocká Z. Lešková

žalm D. Telepčáková
2. čítanie M. Čierna P. Tóthová T. Majerská M. Princíková

prosby D. Biž P. Tóth J. Karniš V. Leško

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

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

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvý, druhý a tretíkrát:
Martin Toth a Miroslava Meričková

Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:
Jaroslav Karaffa a Ivana Packová
Marek Eštok a Mária Potočňáková

Ohlasujú sa prvýkrát:
Tomáš Merašický a MUDr. Monika

Švagrovská
Marián Barilič a Júlia Harmanová

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

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

síl, kde veriaci profesionálni vojaci a
ich rodinní príslušníci môžu nielen
slobodne vyznávať vieru, ale skrze
vieru byť svojou zodpovednosťou,
usilovnosťou a morálkou veľkým prí-
nosom pre celé OS SR a spoločnosť.

8. Kňazský seminár sv. Karola Bo-
romejského v Košiciach tradične
každý rok otvára svoje dvere pre ve-
rejnosť v Nedeľu Dobrého pastiera.
Tento rok to bude 17. 4. Chce ukázať
svoje priestory i priestory Teologic-
kej fakulty KU v Košiciach a pred-
staviť život bohoslovcov v seminári.
Program: 10.00 – modlitba ruženca
a sv. omša, od 15.00 – kultúrno-
spoločenský program.

9. Vlaňajšia zbierka pre prenasledo-
vaných kresťanov na Kvetnú ne-
deľu r. 2015 činila na Slovensku
560.000 € a bratislavská svätomar-
tinská zbierka 120.000 €. Zo zbier-
ky bolo podporené vybavenie nového
trauma centra v Erbile v Iraku, bol
zabezpečený generátor pre kláštor,
v ktorom nachádzajú útočisko ute-
čenci, taktiež klinika blahoslave-
nej sestry Zdenky či vzdelávací
program pre deti utečencov v Jor-
dánsku a Libanone.

10. Ďalší ročník farskej cyklopúte do
Nižného Hrušova sa uskutoční
30. 4. Cyklisti odchádzaju o 9. hod.
spred kostola.


