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XIX. ročník

1. mája 2016
6. veľkonočná nedeľa

Resp.: Velebte Pána, všetky národy.

U

POKOJ VVVVV BOHU
Zuzana Bačová, katechétka

V JÁNOVOM EVANJELIU dnes
 počúvame o tom, ako Ježiš
 hovorí o pokoji. Ale o aký po-

koj tu ide?
Pokoj sveta závisí od toho, či sa

nám darí, či ide všetko podľa našich
očakávaní a aké sú naše problémy.
To znie pekne, no len čo sa situácia
zhorší, tento pokoj sveta sa stratí
a my prežívame úzkosti a strach.

žiť v pokoji, lebo hriech narúša vzťah
medzi človekom a Bohom, no nie je
Božou voľbou.

Práve pokoj je tým pravým veľko-
nočným darom pre každého z nás.
Veď Ježiš nás zmieril so svojím
Otcom a priniesol nám dar odpuste-
nia a tým aj dar pokoja. Pokoj nášho
srdca nezávisí od vonkajších okol-
ností. Radosť a smútok, zdravie
i choroba, porozumenie a nepocho-
penie, úspech i neúspech – toto
všetko môže byť súčasťou nášho
života – prichádza to i odchádza, ale
Boží pokoj ostáva navždy, ak mu vyt-
voríme priestor v našom srdci.   n

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA

2. MÁJ – SVSVSVSVSVÄÄÄÄÄTÝ ATTÝ ATTÝ ATTÝ ATTÝ ATANÁZ, ANÁZ, ANÁZ, ANÁZ, ANÁZ, BS. UÈ.,
(296-373)

Na druhej strane pokoj, ktorý pri-
náša Ježiš, nám pomáha zvládnuť
ťažkosti bez toho, aby nás pohltili
úzkosti, hnev či strach. Prináša do
nášho srdca dôveru, ktorá nás bude
viesť pri ťažkých rozhodnutiach. Je-
žiš nám neponúka pokoj, ktorý by
mal prísť z hektického sveta. Hovorí
o pokoji, ktorý vychádza z vnútra
človeka. Pokoj, ktorý nie je dohodou
či kompromisom, ako sa to zvykne
uplatňovať v ľudskej spoločnosti, ale
je postojom pravdy. Človek, ktorý žije
v nepravde, klamstve a výmysloch,
nemôže prežívať skutočný pokoj.
Ten, kto však žije v hriechu, nemôže

Atanáz (gr.) = nesmrteľný

NARODIL SA V EGYPTE, prav-
depodobne v Alexandrii okolo
r. 296 v kresťanskej rodine.

Ako chlapec bol svedkom Diokleciá-
novho a Galeriánovho krvavého pre-
nasledovania kresťanov. Na jeho vý-
chovu dbal muž menom Alexander,
ktorý sa neskôr stal biskupom jeho
rodného mesta. Rástol v múdrosti aj
v čnosti. V r. 313 nahradil Alexander
na patriarchálnom mieste Achillasa.
O dva roky neskôr sv. Atanáz odišiel
na púšť, aby strávil čas v duchovnom
uzobraní v spoločnosti sv. Antona,
opáta, zakladateľa pustovníkov.
Pravdepodobne už tu napísal nie-
ktoré svoje spisy (Reč proti pohanom
a O vtelení Slova).

Asi v r. 319 sa stal diakonom.
V tom čase sa začalo jeho úsilie po-
tlačiť a neúnavne bojovať proti aria-
nizmu, bludu, ktorý popieral božstvo
Ježiša Krista a rýchlo sa šíril. V r.
325 sprevádzal svojho biskupa Ale-
xandra na koncile v Nicei. Keďže
biskup bol už starý, namiesto neho
rečnil diakon Atanáz. Podal veľmi jas-
nú a pravdivú náuku o božstve Ježiša
Krista. Tri roky po koncile biskup
zomrel. Sv. Atanáz sa stal namiesto
neho patriarchom v Alexandrii, hoci
mal len okolo tridsať rokov a vzpieral
sa tejto hodnosti. V januári 329 prijal
biskupské svätenie. Biskupský úrad
sv. Atanáza bol veľmi rušný a strasti-
plný. Zo štyridsaťsedem rokov na
alexandrijskom stolci prežil sedem-
násť rokov v piatich vyhnanstvách.

Pretože naďalej kategoricky od-
mietal arianizmus, prenasledovali ho

a číhali mu
na život. V r.
335 musel
odísť do vyh-
nanstva do
Trevíru v Ga-
lii. Medzitým
bludár Árius
zomrel a
Atanáz dos-
tal r. 337 po-
volenie vrátiť
sa na svoje
biskupstvo.

Potom ešte viackrát bol donútený
odísť do vyhnanstva alebo sa skrý-
vať. Bolo to najmä za cisára Konš-
tancia, ktorý všemožne podporoval
ariánov. Po jeho smrti sa Atanáz
mohol vrátiť, avšak nie nadlho. R.
362 totiž zvolal synodu biskupov do
Alexandrie, ktorá vyslovila vernosť
rozhodnutiam nicejského koncilu.
Vtedajší cisár Julián Odpadlík zúril.
Atanáz musel znovu preč. Po jeho
smrti sa znova vrátil, avšak zanedlho
ho cisár Valens chcel znovu odstrá-
niť. Atanáz sa skrýval asi štyri me-
siace. Alexandrijský ľud sa však bú-
ril a pohrozil povstaním, a tak cisár
musel súhlasiť s jeho návratom.
Posledných sedem rokov života prežil
v pokoji. Napísal viacero spisov
obranného charakteru a vysvetlenie
svojich pobytov vo vyhnanstve. Dožil
sa toho, že arianizmus začal upadať.
Ešte v r. 350 bol skoro celý svet
ariánsky, avšak koncom 4. storočia
už opäť katolícky. Najväčšiu zásluhu
na tom má práve sv. Atanáz. Napriek
všetkým útrapám neustúpil od pravej
viery. Zomrel 2. mája 373. Za svoj
život a dielo bol poctený titulom Uči-
teľ Cirkvi. Je patrónom proti boles-
tiam hlavy.       – rm –



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
Sv. Atanáza, bs. uč. 6:30

Sk 16,11-15; Ž 149; Jn 15,26–16,4a 11:30 ¤ za duchovné povolania

Pán, Boh, miluje svoj ľud. 18:00 ¤ Veronika, Matej, Anna

Sv. Filipa a Jakuba, ap. 6:30
1 Kor 15,1-8; Ž 19; Jn14, 6-14 11:30 † Anna, Mária

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. 18:00 † Helena, Štefan

6:30
Sk 17,15.22–18,1; Ž 148; Jn 16,12-15 11:30 ¤ sr. Ulrika

Plné sú nebo i zem tvojej slávy. 18:00 ¤ Anton, 50 r.ž.

Nanebovstúpenie Pána 6:10 ranné chvály

prikázaný sviatok 6:30
Sk 1,1-11; Ž 47; Ef 1,17-23; Lk 24,46-53 11:30 † Ján

Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. 18:00 ¤ rod. Telepčákova

Sk 18,9-18; Ž 47; Jn 16,20-23a 6:30
11:30 † Jozef

18:00 ¤ Štefan, Mária

Sk 18,23-28; Ž 47; Jn 16,23b-28 7:00 ¤ členovia RB

Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu 

chválospev.
18:00 † Anna 

7:10 ranné chvály

7:30 † Gustáv

Sk 7,55-60; Ž 97; Zjv 22,12-14.16-17.20; Jn 17,20-26 9:00 † Štefan

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Pavel, 65 r.ž.
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7. veľkonočná nedeľa

Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi.
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Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu 

chválospev.

K
a

n
ce

lá
ri

a
 f

a
rs

k
éh

o 
ú

ra
d

u
:  

P
o,

 U
t

1
6
.0

0
 –

 1
7
.0

0
, 

 S
t 

9
.0

0
 –

 1
0
.3

0
, 
P
i 

1
5
.0

0
 –

 1
6
.3

0
. 

P
oh

re
b
y
 a

 s
ú

rn
e 

zá
le

ži
to

st
i m

ôž
et

e
vy

ba
vo

va
ť 

pr
ed

 a
le

bo
 p

o 
sv

. o
m

ši
 s

 k
ň
a
zo

m
 v

 s
a
kr

is
tii

. K
rs

tn
á
 n

á
u
ka

:
pr

ed
 k

rs
to

m
  

S
ob

á
šn

a
 n

á
u
ka

:
so

bo
ta

 o
 9

.0
0
.

T
el

ef
ón

n
e 

čí
sl

a
: 

k
a
n

ce
lá

ri
a
: 

6
7
2
2
7
7
3
, 

za
op

a
tr

ov
a
n

ie
 c

h
or

ýc
h

: 
0
9
0
5
 3

3
5
0
7
8

OZNAMY

1. Celoeurópska zbierka  pre Ukraji-
nu činila v TV 923,70 € a ZH 40 €.
Vďaka za pomoc pre tých, ktorí do-
plácajú na nezodpovednosť iných.

2. Na budúcu nedeľu je zbierka na
masmédiá, akými sú rádio
LUMEN, televízia LUX atď.

3. Ministerstvo kultúry SR nám
22. 4. zaslalo na bankový účet do-
táciu zo št. rozpočtu na ochranu
a rozvoj kultúrneho dedičstva v ob-
lasti pamiatkového fondu v sume
30 000 € na podporu realizácie pro-
jektu reštaurovania kamenných prv-
kov v interiéri kostola. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa modlili na tento
úmysel a zhotoviteľom projektu.

4. V pondelok sme začali s obnovou
kaplnky Lurdskej Panny Márie.
Chceme pieskovaním a chemickým
náterom obnoviť kamene lurdskej
jaskyne, upraviť podstavce na
umiestnenie sôch, položiť novú
dlažbu a vyzdobiť ju kvetmi, aby ko-
rešpondovala formou s vedľajšou
kaplnkou Božieho milosrdenstva.

5. V pondelok 2. 5. o 17. hod. na fare
bude stretnutie prvoprijímajúcich
detí a ich rodičov s kaplánom a ka-
techétkami, lebo sa blíži termín
slávnosti 22. máj.

6. Kapl. Ján Hudák sa zúčastní 12.
rozhlasovej púte do Krakova, pre-
to navštívi svojich chorých prvo-
piatkarov už vo štvrtok 5. 5.
predpoludním.

7. Vo štvrtok 5. 5. je výročie posviac-
ky nového filiálneho kostola v ZH.
Slávnostnú eucharistiu celebruje
náš dekan.

8. V piatok 6. 5. o 5.00 hod. a v sobo-
tu 7. 5. o 1.00 hod. odchádzajú au-
tobusy s pútnikmi na 12. rozhla-
sovú púť rádia Lumen do Krako-
va, časť Lagevníky, kde je centrum
Božieho milosrdenstva. Hlavným
celebrantom bude Mons. Stanislav
Zvolenský, arcibiskup.

8.5.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie L. Fraštia K. Šemegová J. Bajusová H. Andrejková

žalm J. Babejová

2. čítanie L. Fraštiová L. Nováková M. Lörinčíková E. Andrejková

prosby K. Fraštiová A. Šemegová J. Muchinová E. Andrejko

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 tretíkrát:

Tomáš Merašický a MUDr. Monika
Švagrovská

Marián Barilič a Júlia Harmanová
Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:

Boris Ihnát a Petra Vargová
Ivan Rosipajla a Klaudia Kocanová

Ohlasujú sa prvýkrát:
Tomáš Timko a Ivana Korytková

Peter Greškovič a Antónia Repková
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

9. V nedeľu 8. 5. nás gréckokatolícka
cirkev v ZH pozýva na odpustovú
slávnosť Nanebovstúpenia Pána o
10.30 hod., preto sv. omša v našom
kostole nebude, lebo spolu s rím. kat.
kňazom sa zúčastníme sv. liturgie.

10. Na prvý piatok spovedáme pred sv.
omšami a kapl. Kocurko navštívi
jemu zverených chorých a starých.

11. Stretnutie rodičov birmovancov
2. roč. SŠ bude 13. 5. po večernej
sv. omši. Účasť je nutná, nakoľko
sa bude prejednávať samotná
slávnosť birmovania.

12. Stretnutie miništrantov bude
v sobotu 14. 5. o 10.30 na far-
skom úrade.

Všeobecný: Úcta k ženám – Aby sa že-
nám vo všetkých krajinách sveta pre-
ukazovala vážnosť a úcta a aby bol
patrične oceňovaný ich prínos pre
spoločnosť.
Evanjelizačný: Ruženec – Aby sa rodi-
ny, spoločenstvá a skupiny modlievali
ruženec za šírenie evanjelia a za mier.
Úmysel našich biskupov: Aby hoj-
nosť darov Ducha Svätého zoslaných
na Cirkev prispela k zveľadeniu mieru
a spravodlivosti v oblastiach zmieta-
ných nepokojmi a konfliktmi.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA MÁJ


