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25. marca 2018
Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia

Pána

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

U

KVETNÁ NEDEĽA je symbolom
Kristovho vstupu do jeho mes-
ta Jeruzalema. Mesta, nad

ktorým plakal, lebo nespoznalo čas
návštevy svojho Boha a Pána. Hosa-
na znelo ako typický pokrik, ktorým
vítajú zástupy Mesiáša a paradoxne
podobným pokrikom budú žiadať, aby
ho ukrižovali. Ježiš jedno aj druhé

tela a posilou anjela ho začína na-
pĺňať. V tajomstve Kristovho kríža
sa ukrýva aj tajomstvo môjho osob-
ného kríža. Kríž kresťana vždy stojí
v tieni jeho kríža. Počas pobožnosti
Krížových ciest sme vnímali tajom-
stvo svojho kríža v jeho tajomstve.
Len v jeho tajomstve môžeme správ-
ne objaviť aj tajomstvo svojho indivi-
duálneho kríža.

Ježiš slávnostne vstupuje do utr-
penia pre spásu každého človeka.
Napriek ľudskému telu, ktoré sa
bráni utrpeniu, aj on mu kráča v ús-
trety vo vedomí otvorenia cesty spá-
sy pre všetkých. Nemôže nechať zat-
vorenú bránu smrti. Nemôže sa vyh-
núť tejto hodine, veď práve kvôli nej
zostúpil z nebies. Pre nás pozemšťa-
nov zostúpil z nebies, aby nás urobil
nebešťanov. Cena za túto možnosť
je vysoká, krv vyliata na kríži.      n

prevolávanie vníma s rezervou. Ne-
prepadne ani ošiaľu slávy ani stra-
chu z utrpenia. Je pripravený naplniť
Zákon. Takto vnútorne disponovaný
slávnostne prichádza do mesta, kde
bude odsúdený na smrť na kríži.
Slávnostne začína jeho doba utrpe-
nia a slávnostne aj skončí. Medzi
dvoma slávnosťami je doba skúšky
lásky. Neprichádza plniť svoju vôľu,
ale vôľu toho, ktorý ho poslal.

Pašie, texty o Ježišovom utrpení,
ukazujú, ako nás Ježiš miloval do
krajnosti. Skúškou v Getsemanskej
záhrade sa len začína cesta k napl-
neniu tajomstva kríža. S chvením
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Jozef Gnip, dekan

SLÁVNOSTNÝ VSTUP
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PASCHALE

PÔSTNE OBDOBIE nás nútilo za-
mýšľať sa nad zmyslom umučenia:
„Prečo to bolo nutné? Či nestačilo

vtelenie?“ Gregor Naziánsky k tomu uvá-
dza: „Treba, aby sme sa v tejto chvíli
zamysleli nad problémom a učením, okolo
ktorého sa často prechádza mlčky, ktorý
však práve preto chceme preskúmať s ešte
väčšou horlivosťou: nad vzácnou a presláv-
nou krvou vyliatou za nás: prečo a za čo
bola vlastne zaplatená takáto cena?“ Ak

chceme pochopiť význam a úlohu
triduum mortis v celej ekonómii spásy,
potom musíme skúmať Sväté písmo a aj
Tradíciu a zamýšľať sa aj nad Kristovou
kenózou (teda vyprázdnením sa, zriek-
nutím sa seba samého). Núti nás to pre-
mýšľať tiež o živote a smrti, živote po
smrti a pod. Každé naše uvažovanie o
tejto skutočnosti musíme začať štúdiom
Písma. Ako uvádza Hans Urs von Bal-
thasar, evanjeliá sú „rozprávania o umu-
čení s rozsiahlym úvodom“. Veď prvé káz-
ne apoštolov sa venujú Kristovej smrti
a vzkrieseniu, pričom vychádzajú z evan-
jelií: „Tak je napísané, že Mesiáš bude
trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych
a v jeho mene sa bude všetkým národom,
počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na
odpustenie hriechov. A vy ste toho sved-
kami.“ (Lk 24, 46-48) A apoštoli, najmä
Peter a Pavol vydávajú svedectvo o tom-
to veľkom tajomstve.

Petrova prvá reč v Skutkoch apoštolov
upiera pozornosť na Kristovo dielo. Nas-
táva Bohom prisľúbená spása. Dochádza
k tomu, čo bolo v SZ túžobne očakávané
a predpovedané. Duch svätý prekonáva
vzdialenosť medzi Bohom a človekom.

Spája s Bohom a nadväzu-
je bezprostredný vzťah
k Bohu. Rozdiely medzi
ľuďmi sú od tejto chvíle dru-
horadé. Podiel dostávajú mladí i
starí, muži i ženy, slobodní i otroci,
Izraeliti aj pohania (Gal 3, 28). Skrze
Ducha svätého je Boh ľuďom tak blízky,
že z tohto hlbokého spojenia vznikajú
proroctvá, vízie a sny, potvrdzujúce
prítomnosť Boha v ľudských srdciach.
Ranná cirkev vidí Pána v Ježišovi Kris-
tovi. Význam Ježiša nemôže byť zdôraz-
nený viac a obsiahlejšie, než keď cirkev
prenáša Boží titul „Pán“ na Ježiša z Na-
zareta. Ten, kto mu dôveruje, stavia na
ňom a pripojí sa k nemu, bude zachrá-
nený, zakúsi spásu, ktorá nepominie.
Aby ľudia mohli také čosi zakúsiť,
Cirkev ohlasuje evanjelium a realizuje
misie.

Peter vo svojej prvej reči uvádza:
„Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh
u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského,
mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré,
ako sami viete, Boh skrze neho medzi
vami urobil. A vy ste ho, vydaného podľa
presného Božieho zámeru a predvídania,
rukami bezbožníkov pribili na kríž a za-
vraždili. Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk
smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej mo-
ci.“ (Sk 2, 22-24). Peter nám tu opisuje
Ježišovo dielo, jeho život, jeho smrť
a zmŕtvychvstanie, ktoré sa odohrávajú
v napätí medzi Bohom a človekom.
Protikladom podivuhodného Božieho
jednania cez Ježiša je hrozné jednanie
ľudí. V Ježišovej smrti sa stretáva oboje.
Lukáš, ktorý Petrove slová zaznamenal,
vníma Ježišovu smrť ako prejav odo-
vzdanosti, ktorú Boh žiada. To však ne-
znamená, že Boh si praje smrť. Zname-
ná to: Boh sa rozhodol, že odovzdanosť
jeho syna smerujúca k záchrane a spá-
se sveta sa nezastaví ani pred obe-
tovaním života na kríži, pretože jeho
milovaný ľud nechal svojho Spasiteľa
ukrižovať. – bl –
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 15:00 19:30 10:30

Charitný dom J.M. 9:00
Rómska osada 12:00

nemocnica 16:00 16:00

ústav

L
eg

en
d
a
: 

  
† 

ú
m

ys
el

 z
a
 z

os
n

u
lý

ch
, 

¤
 ú

m
ys

el
 z

a
 z

d
ra

vi
e 

a
 B

ož
ie

 p
ož

eh
n

a
n

ie

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30 v omši Ranné chvály

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

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 † Helana, Imrich, Mária, Ján

Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. 18:00 † rod. Hrabčákova

6:30 v omši Ranné chvály

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

Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. 18:00 † Michal, Mária

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 19:00 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

19.30 obrady+ sv. omša

7:10 Slávnostné ranné chvály

7:30 † Mária

9:00 † Jozef, Cyril, Milan

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 † Ferdinand

po omši vešpery

+ tichá poklona, záver o 19:30

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

Veľkonočná nedeľa Pánovho 
zmŕtvychvstaniaNe
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OZNAMY

1. Bohuznáma zaplatila
veľkonočnú kvetinovú
výzdobu v kostole. Ru-
žencové bratstvo veno-
valo 500 €.

2. Zbierka na pomoc
prenasledovaným
kresťanom vo svete či-
nila 1 104,60 €, z toho
Ruž. bratstvo venovalo
50 € a Z. Hradište 20 €.

3. Dnes 25. 3. je Deň po-
čatého života, kedy si
uvedomujeme dar života
a chránime ho od poča-
tia do jeho prirodzené-
ho ukončenia. Tlačová
konferencia KBS sa
uskutoční v bratislav-
skej Redute pri príleži-
tosti 30. výročia svieč-
kovej manifestácie.

5. Spovedanie chorých a prvopiatkarov
bude v pondelok 26. 3. dopoludnia.

6. Vo Veľkom týždni spovedáme
v pondelok až stredu pol hodiny
pred omšami dochádzajúcich za
povinnosťami.

7. Vo Veľkom týždni kto vládze nech
dodržiava prísny pôst alebo aspoň
od mäsa a denne sa modlí napr. po-
božnosť krížovej cesty, bolestný ruže-
nec, Korunku k Božiemu milosr-
denstvu atď.

8. Na Zelený štvrtok o 9.30 hod. sa
kňazi stretnú s arcibiskupmi v kated-
rále na posvätení olejov. Po večernej
omši sa pomodlíme vešpery a Sviatosť
oltárna bude vyložená k poklone do
19.30 hod. pri bočnom oltári.

9. Pobožnosť krížovej cesty na Veľký
piatok organizuje naše farské spolo-
čenstvo, preto začne pred naším kos-
tolom o 19. hod. a bude prebiehať
pred obnoveným múzeom. Zúčastnia
sa jej všetky kresťanské spoločenstvá
v meste.

10. V rómskej osade bude krížová
cesta na Veľký piatok o 12. hod.
Prosíme dobrovoľníkov o účasť, naj-
mä mládež a gitaristu so spevákmi.

1.4.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie D. Biž E. Capová M. Lörinčíková J. Oravcová

žalm J. Dibdiak
2. čítanie M. Bižová M.  Bartovičová Z. Bačová P. Balogová

prosby M. Čierna T. Bartovič J. Muchinová sr. Alojzia

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

11. Na Veľký piatok
a Bielu sobotu sa budú
kňazi a ľud modliť v kos-
tole ráno o 8. hod. Ranné
chvály s Posvätným číta-
ním. Obrady v  piatok za-
čínajú o 15. hod. V tento
deň je prísny pôst a je
dňom pokánia. Poklona
krížu je tento rok venova-
ná chlapom. Po obradoch
bude v hrobe vyložená Sv.
oltárna celú noc do sobot-
ňajších večerných obra-
dov. Rozpis bude vyvese-
ný. V Z. Hradišti bude na
Bielu sobotu Sv. oltárna
vyložená od 10. do 16.
hod. Zapojme sa všetci,
celé rodiny prichádzajme
uctiť si Krista v hrobe
a Sv. oltárnu.
12. Obrady Veľkonočného
trojdnia budú aj vo filiál-

nom kostole Z. Hradište a bude im
predsedať kaplán Mgr. Ján Kovaľ.

13. Popoludní na Bielu sobotu o 16.
hod. požehnáme veľkonočné jedlá
na Paričove pred Charitným domom,
na sídlisku Sever pred ZŠ na ul.
Pribinova a na filiálke ZH. Obrady
Bielej soboty začnú o 19.30 hod. pred
kostolom.

14. Na Veľkonočnú nedeľu ráno požeh-
náme veľkonočné jedlá vo farskom
kostole o 6.45 hod.

15. Slávnostné Ranné chvály budú na
Veľkú noc pred sv. omšou o 7.10
hod., kedy kresťanský svet slávi Je-
žišovo zmŕtvychvstanie, víťazstvo nad
každým zlom, hriechom a smrťou.
Večer sv. omša o 18. hod. bude.

1. čítanie J. Karniš

2. čítanie K. Fraštiová

prosby M. Ruttkayová

1. čítanie A. Kassay

2. čítanie A. Šemegová

I. 1. čítanie P. Urban

2. čítanie D. Biž

3. čítanie V. Leško

4. čítanie A. Potocká

5. čítanie A. Wilková

6. čítanie A. Birová

7. čítanie A. Zapotoková

II. 1. čítanie A. Šimkovičová

prosby A. Vaľová

Zelený štvrtok

Velký piatok

Velkonočná vigília

ÈÍTANIA NA SVIATKY

Prosíme všetkých snúbencov, ktorí chcú
uzavrieť v našej farnosti sviatosť
manželstva a už si rezervovali
termín, aby tak urobili ešte raz.

Vo farskom počítači nám padol systém
a nemáme žiadne záznamy. Termín

sobáša môžete nahlásiť osobne alebo
telefonicky na číslo 056/672 2773.

Ďakujeme za pochopenie.


