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2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa

Božieho milosrdenstva

Resp.: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho
milosrdenstvo trvá naveky.

U

VŠETKO JE DAR. Dar z neba.
Dar od Boha. Dar od Darcu
darov. Tento postoj človeka

k Bohu si uvedomujeme po tieto dni,
počas ktorých sme rozjímali nad ne-
konečnou láskou Boha k ľudstvu. On
poslal svojho jednorodeného Syna,

hriechy, budú mu odpustené, komu ich
zadržíte, budú zadržané“ (Jn 20, 22-
23). Božie odpustenie je dar, ktorý po-
trebujeme často, niekedy mesačne
inokedy aj častejšie. Bez jeho prijatia
sa žije ťažko, až neznesiteľne. Vo
veľkonočnom čase plní vďačnosti si
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Z A B O Z¡ I E
MILOSRDENSTVMILOSRDENSTVMILOSRDENSTVMILOSRDENSTVMILOSRDENSTVOOOOO

Jozef Gnip, dekan

aby nikto nezahynul, kto v neho uve-
rí. On zachraňuje človeka a zahŕňa
svojimi darmi.

Vo veľkonočnej dobe sme obdarení
Božím milosrdenstvom. Kristus sa
nad nami zľutoval a vyslobodil nás
z hriechov a jarma smrti. Odpúšťa
nám bez toho, aby sme niečo urobili.
Stačí vyznať: „Pane som hriešny a pro-
sím o odpustenie.“ Toto sme vyjadrili
vo veľkonočnej spovedi vo sviatosti
zmierenia a prijali sme dar Božieho
milosrdenstva. Po zmŕtvychvstaní
nám Ježiš dáva tento dar skrze apoš-
tolov, keď sa im zjavuje a hovorí:
„Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte

KRÍŽ JE NAPLNENÍM Božieho sú-
du nad „hriechom“. Ako píše apoš-
tol Pavol: „Čo bolo nemožné záko-

nu pre slabosť ľudskej prirodzenosti, to us-
kutočnil Boh, keď pre hriech poslal svojho
Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele
odsúdil hriech“ (Rim 8, 3). Pavol vidí
v Ježišovom kríži a vzkriesení naplnenie
zmyslu Starého zákona. Nikto okrem
Boha nebol schopný takéhoto riešenia
a už vôbec nie človek, ktorý stál pred Bo-
hom ako hriešny celok. Pavol pre nepo-
chopenie človeka, pre jeho neschopnosť
brániť Božiu spravodlivosť, predpokladá
súd kríža.

POSOLSTVPOSOLSTVPOSOLSTVPOSOLSTVPOSOLSTVOOOOOKRÍZ¡A

šovým slovom na kríži je
prosba o odpustenie pre
svojich katov.

Smrť ukrižovaného Ježiša
ako delikventa ukazuje, že
Božia láska nachádza cestu, aby
došla až k smrti delikventa. Boh tento
svet miluje. Boh miluje človeka. Nie
ideálneho človeka, ale takého, aký je;
nie ideálny svet, ale svet reálny. Človek
a svet vo svojej realite sa nám zdajú
ohavní pre svoju bezbožnosť, a preto sa
od nich odťahujeme s bolesťou a nepria-
teľstvom, no pre Boha sú naopak pred-
metom nekonečnej lásky, ktorá sa s ni-
mi zjednocuje najintímnejším spôsobom.
My robíme rozdiely medzi nábožnými
a bezbožnými, medzi dobrými a zlými,
medzi urodzenými a neurodzenými. Boh
miluje skutočného človeka bez rozdielu.
On nestrpí, keď my rozdeľujeme svet
a ľudí podľa našich kritérií a staviame
sa do úlohy ich sudcov. On nás vedie ad
absurdum, sám sa stáva priateľom hrieš-
nikov a takto nás núti, aby sme sa stali
sudcami Boha.

Božej spravodlivosti nemôže stačiť, že
ničomník bol porazený. Bohu záleží na
tom, aby vinník bol vykúpený. Spoloč-
nosť má zasiahnuť, keď sa pácha násilie
na slabšom, ale môže byť spokojná spra-
vodlivosť, ktorá na to, aby vykorenila
zlo, odstráni vinníka? Kristov kríž hovo-
rí, že Božia spravodlivosť je uspokojená
vtedy, keď všetci nájdu pokoj v Otcovom
objatí. Ježišova smrť nanovo definuje
obraz Boha a obraz človeka. Nielen pre-
to, že stavia Boha na stranu obetí, ale
preto, že označuje začiatok novej éry,
v ktorej sa dúha medzi oblakmi nezniči-
teľnej zmluvy spája s popravou na kríži.

S krížmi sa stretávame dennodenne,
sú všade. Zamyslíme sa pri pohľade na
kríž nad Kristovým posolstvom, ktoré
nám z neho odkázal? Nevnímame to ako
niečo bežné, čo nás v našom egoizme,
pýche a neschopnosti odpúšťať nedoká-
že zmeniť? – bl –

Na udalosť kríža sa od počiatku hľadí
nie ako na izolovanú historickú, čisto
tuzemskú skutočnosť, ale ako na objek-
tívnu a eschatologickú udalosť. Ako na
„hodinu“, v ktorej Boh „oslávil“ svoje me-
no a v ktorej oslavuje sám seba v Synovi,
ktorý stelesňuje jeho súd a práve tak vyt-
vára zo Syna reálne zjavenie svojej slávy.
Pavol v Liste Kolosanom píše: „Lebo Boh
chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť
a aby skrze neho zmieril všetko so sebou,
keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj
všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi“
(Kol 1, 19-20). Tak poukázal, že mocnosti
sveta na kríži sú zbavené svojej moci.

Ježišova smrť na kríži ukazuje Bohom
zvolenú cestu na porazenie ľudského ná-
silia. Evanjelista Lukáš nám ponúka mo-
del, ktorý nie je modelom Boha „spra-
vodlivého sudcu“, ktorý odsudzuje zlo-
čincov, ale Boha, ktorý víťazí nad
násilím tak, že ho konfrontuje s úplne
inou logikou, s logikou odpustenia. Pre
Lukáša na kríži nie je viac Boh, ktorý
súdi človeka. Naopak, Boh sa necháva
súdiť človekom, odpovedá na sankčnú
logiku novým začiatkom, ktorý je pozna-
menaný odpustením. Teda Božia spáso-
nosná vôľa neopúšťa človeka ani tam,
kde sa on stavia proti nemu. Prvým Ježi-

chceme viac uvedomovať jeho potre-
bu. Chceme byť vďační za dar milosr-
denstva od zmŕtvychvstalého Krista.

Na znak vďaky za Božie milosrden-
stvo chceme v tento deň podľa zjavení
sv. Faustíny Kowalskej aspoň Hodi-
nou milosrdenstva od 15. do 16. hod.
v Nedeľu milosrdenstva prejavovať
vďaku pred obrazom Milosrdného Je-
žiša za tento nesmierny dar, ktorého
veľkosť a každodennú potrebu ne-
možno dostatočne vyjadriť, len ho pri-
jímať ako liek z neba a uzdravovať
svoju dušu. Ježiš túži po tom, aby
sme ho s vierou prijímali a vážili si
tento veľkonočný dar.   n



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 11:00

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 4,23-31; Ž 2; Jn 3,1-8 11:30 † Juraj

Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na Pána. 18:00 † Ivan

Sv. Marka, ev. 6:30
1 Pt 5,5b-14; Ž 89; Mk 16,15-20 11:30 ¤ kňaz Marek

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať 

budem naveky.
18:00 ¤ Marek s rod.

6:30
Sk 5,17-26; Ž 34; Jn 3,16-21 11:30 † Emília

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. 18:00 † Alžbeta, Rudolf

6:30
Sk 5,27-33; Ž 34; Jn 3,31-36 11:30 ¤ Igor 60 r.ž.

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. 18:00 † Ján, Mária

6:30
Sk 5,34-42; Ž 27; Jn 6,1-15 11:30 ¤ Elena, Mária

Pán je moje svetlo a moja spása. 18:00
¤ Barbora, Matilda, Michaela 

s rodinami

Sv. Kataríny Sienskej, pn. uč. 7:00 ¤ Dávid

1 Jn 1,5–2,2; Ž 103; Mt 11,25-30

Duša moja, dobroreč svojmu Bohu. 18:00 ¤ Anna s rod.

7:10 ranné chvály

7:30 † Ján, Mária

Sk 2,14.22b-33; Ž 16; 1 Pt 1,17-21; Lk 24,13-35 9:00 † Jana, Michal

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Božena s rod.

3. veľkonočná nedeľa

Ukáž mi, Pane, cestu života.
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OZNAMY

1. Zbierka od Božieho hrobu činila:
v TV 2 620,14 € a v ZH 24 €. Jej vý-
nos je určený na rekonštrukciu
Kristovho hrobu v Jeruzaleme.

2. Náš pán kaplán Edvin Berger je prá-
ceneschopný. Modlime sa za jeho
uzdravenie. Počas jeho neprítomnosti
ho budú zastupovať kaplán Branislav
a farár Jozef. Pomoc s omšami prisľú-
bili kňazi z okolia.

3. V Nedeľu Božieho milosrdenstva sa
pred sv. omšami namiesto ruženca
budeme modliť Korunku Božieho mi-
losrdenstva. O 15. hod. bude Hodi-
na Božieho milosrdenstva v kostole
spojená s adoráciou, čítaním z Den-
níčka sv. Faustíny a Korunkou Bo-
žieho milosrdenstva.

4. Túto nedeľu 23. 4. o 15. hod. je
v rekolekčnej miestnosti stretnutie
Laického spoločenstva MAM.

5. V piatok 28. 4. od 8. do 11. hod. Ná-
rodná transfúzna stanica Košice
uskutoční na farskom úrade dobro-
voľný odber krvi.

6. Tretí ročník cyklopúte rodičov
s deťmi sa uskutoční v pondelok 1. 5.
Zraz účastníkov o 9. hod. na farskom
dvore s povinnou výbavou – cyklistic-
kou prilbou a reflexnou vestou.

7. V piatok 14. 4. uplynulo 10 rokov od
požehnania nového kamenného oltá-
ra, novej ambóny, štyroch konsekrač-
ných krížov na stenách kostola
a pomazania posvätným olejom, čiže
krizmou, vo farskom kostole. Túto
udalosť oslávime v nedeľu 30. 4. o 9.
hod. ďakovnou Eucharistiou, ktorej
bude predsedať biskupský delegát
PhDr. Jozef Dronzek, bývalý trebišov-
ský dekan a farár.

8. Dňa 5. 5. 2017 uplynie 10 rokov od
dokončenia nového filiálneho kosto-
la sv. Jozefa, robotníka v Z. Hra-
dišti. Historickú a náboženskú uda-
losť si pripomenieme v nedeľu 30. 4.
slávením ďakovnej Eucharistie o
11. hod. za účasti biskupského dele-
gáta Mons. Pavla Drába, prepošta ko-
šickej kapituly a PhDr. Jozefa Dron-
zeka.

30.4.2017 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie E. Šimkovičová L. Demková N. Tomková V. Leško

žalm J. Obrin
2. čítanie P. Urban E. Czuľbová M. Plonický Z. Lešková

prosby A. Zapotoková O. Ižová R. Vaníková 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)

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa tretíkrát:

Vladimír Ďurišin a Ing. Mária Bončíková
Ohlasujú sa druhýkrát:

Mikuláš Hodovanec a Anna Macková
Mgr. Juraj Figura a Mgr. Monika Vargová
Ing. Jaroslav Ihnacík a MUDr. Lenka

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

na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

9. Slávnosť prvého sv. prijímania bu-
de pre ZŠ Komenského a ZŠ Gorkého
v nedeľu 7. 5. o 10.30 hod. a bude jej
predsedať kapl. Branislav. Deti pri-
pravujú katechétky Mgr. Daniela Fe-
renčíková a Mgr. Monika Ostrožovičo-
vá. Kapl. Edvinovi ďakujeme za dote-
rajšiu prípravu detí, hlavne počas
utorkových stretnutí na Eucharistii.
Venujte viac pozornosti duchovnej prí-
prave detí ako materiálnej, lebo po
slávnosti len malé percento detí aj
naďalej pristupuje k sv. prijímaniu.

10. Na odpustovú slávnosť Návštevy
Panny Márie 2. 7. vydá naša farnosť
farebnú publikáciu o našom farskom
kostole s názvom Pavlínsky kostol v
Trebišove. Pojednáva o jeho histórii,
etapách vývoja a maliarskej výzdobe.
Jej slávnostná prezentácia sa usku-
toční týždeň pred odpustom 25. 6. o
15. hod. v Múzeu. Autormi diela sú
historička umenia PhDr. Judita Če-
chová, reštaurátor Mgr. Art. Rudolf
Boroš a historička výtvarného ume-
nia Mgr. Miloslava Borošová-Michal-
cová.

11. V rámci osláv 100. výročia zjavenia
Panny Márie vo Fatime organizuje
naša farnosť púť do Fatimy. Odchod
autobusom je z Trebišova 15. 6. o 9.
hod. Návrat lietadlom z Lisabonu do
Budapešti a transfer autobusom do
Trebišova. Príchod 24. 6. ráno. Cena
630 €. Podrobný program na webe a
nástenke. Je ešte voľných niekoľko
miest. Prihlásiť sa môžete záväzne
so zálohou 300 € a osobnými údajmi
u H. Fraňovej č. tel. 0903 268 667.


