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1. apríla 2018
Veľkonočná nedeľa Pánovho

zmŕtvychvstania

Resp.: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.

U

CIRKEV OZDOBENÁ Kristovou
slávou dnes na celom svete
ohlasuje zmŕtvychvstanie náš-

ho Pána Ježiša Krista. Plesá celé
nebo i celá zem. Smútok predošlých
dní nahrádza radosť. Zdanlivá pre-
hra sa premenila na víťazstvo. Sved-
čia o tom odvalený kameň, prázdny
hrob, anjeli, ktorí skladajú plachty
i ženy ohlasujúce radostnú zvesť:
„Ježiš žije, Kristus vstal z mŕtvych!“

Hlavným aktérom týchto dní je
Boh. Vykúpenie je jedine Božím die-
lom. Je úplne slobodným činom Bo-
žej lásky a Božieho milosrdenstva.
Je to dar, ktorý sme dostali úplne
zadarmo bez nejakého nášho priči-
nenia. Tento veľkorysý čin Boha,
dielo nášho vykúpenia, nech nás
vedie k pokore a vďačnosti. Adoruj-
me dnes zmŕtvychvstalého Krista
a stojac pred ním prijmime našu ne-
mohúcnosť odplatiť sa mu. Oslavuj-
me Pána, lebo je dobrý, lebo jeho
milosrdenstvo trvá naveky. Toto je
deň, ktorý učinil a pripravil pre nás
Pán. Radujme a veseľme sa z neho
všetci.      n

Kristus dnes zvíťazil nad hrie-
chom a smrťou. Zobral na seba
všetky naše hriechy, pády, slabosti
a zomrel za nich. Človek, ktorý upa-
dol do hriechu, nemohol vykúpiť sám
seba. Sv. Augustín hovorí: „Mohli sa
predať, ale nemohli sa naspäť vykú-
piť.“ Po hriechu tu zostala nekoneč-
ná urážka Boha, ktorú mohlo od-
strániť jedine také zadosťučinenie,
ktoré by malo nekonečnú hodnotu.
Takéto zmierenie však nebol schop-
ný uskutočniť konečný človek. Také-
to zmierenie mohol uskutočniť
jedine nekonečný Boh. On ale nebol
nútený to urobiť. Jeho túžba po nás,
po našej záchrane a spáse ho
priviedli k takémuto rozhodnutiu.
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AJ KEĎ JEŽIŠA dali ukrižovať
Židia, v skutočnosti koná Boh.
On Ježiša vzkriesil. To je najdô-

ležitejšia výpoveď kresťanskej viery
o Bohu. Pretože Boh takto koná, všetko
sa javí v inom svetle: Ježišov kríž a ži-
vot, jeho poslanie a Božia láska k ľu-
ďom. Raná cirkev, aby urobila pochopi-
teľným a zrozumiteľným všetko, čo pre-
sahovalo Božie dielo – vzkriesenie
Ježiša, v tomto svetle čítala Písmo sväté

a text Ž16, 8-11: „Pána mám vždy pred
očami; a pretože je po mojej pravici, neza-
kolíšem sa. Preto sa raduje moje srdce
a moja duša plesá aj moje telo odpočíva
v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v pod-
svetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl po-
rušenie. Ukážeš mi cestu života. U teba je
plnosť radosti, po tvojej pravici večná
slasť.“ Skutočnosť, o ktorej sa spieva
v žalme, sa nemôže týkať Dávida, ktoré-
ho hrob bol známy; musí byť zameraný
na Ježiša. Tento Ježiš nielen pochádza
z kráľovského Dávidovho rodu, ale je
tiež považovaný za dediča Dávidovho
trónu. To potvrdzuje vzkriesenie.

Dokazujú to aj učeníci tým, že podá-
vajú svedectvo o tom, čo zažili a zasa-
dzujú sa za to. Pavol priamo nadviaže
na túto líniu a evanjelisti ju svojím die-
lom potvrdzujú. A všetci uvádzajú Starý
zákon ako dôkaz. Pavol uvádza: „že Kris-
tus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že
bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkrie-
sený podľa Písem...“ (1 Kor 15, 3-4).

U Pavla sa zhoduje ohlasovanie
evanjelia s ohlasovaním Kristovho kríža
(ktorý sa skrze vzkriesenie stal znakom
spásy – 1 Kor 1, 17). V Korinte nechce
poznať nič iné ako Kristov kríž (1 Kor 1,
23; 2, 2), pred Galaťanmi sa nechce

chváliť ničím iným než
krížom (Gal 6, 4). Kríž
predstavuje stredobod spá-
sonosných dejín, keďže sa
v ňom napĺňajú všetky prisľúbe-
nia, celý Zákon so svojím charakte-
rom prekliatia stroskotáva (Rim 4). Kríž
sa tak stáva stredobodom svetových
dejín, pretože prekonáva kategórie „vy-
volených“ a „nevyvolených“ a tým všet-
kých uzmieruje v ukrižovanom tele (Ef
2, 14-16). Kríž sa stal stredobodom stvo-
renia sveta a predestinácie (predurče-
nia), lebo všetci sme boli už „pred stvo-
rením sveta“ predurčení v Kristovej krvi
za Božie deti (Ef 1, 4). Pavol sám chce
vykonávať len službu ohlasovania toho,
že Boh všetko zmieril so sebou v Ježi-
šovom kríži (2 Kor 5, 18). Nechce však
už ohlasovať len nejaký jednotlivý his-
torický fakt spomedzi iných, ale prev-
rat, ktorý sa uskutočnil na kríži a pri
zmŕtvychvstaní, čiže „nové stvorenie“
všetkých vecí, lebo: „Staré sa pominulo
a nastalo nové“ (2 Kor 5, 17), a tak chce
hlásať definitívnu pravdu dejín. Táto je
pre Židov pohoršením, pre pohanov
bláznovstvom, pretože hovorí akoby o
„Božej slabosti a bláznovstve“, no je
pritom vedená absolútnou mocou súd-
neho rozlišovania a rozdelenia, ktorá
vyjavuje na kríži celú „Božiu moc“ (1 Kor
1, 18.24). Táto moc je taká veľká, že
paradoxne môže ešte v momente pádu
zachytiť Izrael, ktorý sa potkol o uholný
kameň (Rim 9, 30-33) a zachrániť ho
(Rim 11, 26). Kresťanský život je „zrkad-
lením“ Kristovej podoby: Ak zomrel
jeden za všetkých, potom všetci zomreli
(2 Kor 5, 14), viera musí schváliť to
(Rim 6, 3-6), čo má život dosvedčiť (2
Kor 4, 10). Ak táto smrť nastala z lásky
„ku mne“ (Gal 2, 20), potom je mojou od-
poveďou „viera“ totálnej odovzdanosti sa
Božiemu osudu a pohoršenie či prípad-
né prenasledovanie sú pre kresťana dô-
vodmi na radosť. Táto radosť nech nás
sprevádza celým naším životom. – bl –
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Anita Kočišova, katechétka
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

Charitný dom J.M. 9:00 9:00
Rómska osada 14:00

Nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Veľkonočný pondelok 7:30 † Ján, Mária

9:00 † Andrej, Anna, Alžbeta

Sk 2,14.22-32; Ž 16; Mt 28,8-15      10:30 † Andrej, Mária

Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. 18:00 ¤ Mária

Veľkonočný utorok 6:30
Sk 2,36-41; Ž 33; Jn 20,11-18      11:30 ¤ Zuzana

Milosti Pánovej plná je zem. 18:00 † rod. Hrabčákova

Veľkonočná streda 6:30
Sk 3,1-10; Ž 105; Lk 24,13-35       11:30 † Anna, Ján

Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. 18:00 † Mária

Veľkonočný štvrtok 6:30
Sk 3,11-26;Ž8;Lk 24,35-48        Pane, náš Vládca, 11:30 † Ján, Mária

aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! 18:00 † Andrej, Barbora

Veľkonočný piatok 6:30
Sk 4,1-12; Ž 118; Jn 21,1-14               Kameň, čo 11:30 † Michal, Zuzana

stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. 18:00 ¤ Žofia

Veľkonočná sobota 7:00 ¤ členovia Ruž.bratstva

Sk 4,13-21; Ž 118; Mk 16,9-15      

Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože milosrdný. 18:00 † Andrej, Barbora

7:10 ranné chvály

7:30 † Mária

Sk 2,32-35; Ž 118; 1 Jn 5,1-6; Jn 20,19-31 9:00 ¤ Maroš

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Ivana, Igor, Dejan, Maxim
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2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa 
Božieho milosrdenstva

Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho 

milosrdenstvo trvá naveky.
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OZNAMY

1. Ďakujeme kostolníkom, kantorom,
účastníkom všetkých krížových ciest,
miništrantom, spevákom, rehoľným
sestrám a dobrovoľníkom, ktorí sa
pričinili o dôstojné slávenie veľko-
nočného trojdňa aj pôstneho obdobia.

2. Veľkonočný dar počas pôstneho
obdobia činil 1650 €. Rozdelili sme
ho chudobnejším farníkom. Počas
pôstneho obdobia sme zorganizovali
charitatívnu potravinovú pomoc
KILO, rozobrali sa Pôstne krabičky
2018 na podporu chudobných detí
v Rwande. Cirkev zorganizovala celo-
svetovú zbierku na podporu prenasle-
dovaných kresťanov. Kúpou baránkov
sme podporili pastoračné centrum
Božej služobnice Anky Kolesárovej vo
Vysokej n. Uhom. Pán Boh vám za-
plať v mene všetkých anonymných
obdarovaných, ktorým ste pomohli.

3. Výsledky dekanátneho kola Biblic-
kej olympiády: 1. miesto ZŠ Pribino-
va, 2. ZŠ M. R. Štefánika, 3. ZŠ Mi-
chaľany, 4. CZŠ sv. Juraja Trebišov,
5. ZŠ Čierna nad Tisou, 6. ZŠ Streda
n. Bodrogom, 7. ZŠ Komenského.
Víťazom aj všetkým súťažiacim gra-
tulujeme. Ďakujeme katechétkam za
prípravu žiakov aj na školské kolá.
Takto sa deti príťažlivým spôsobom
oboznamujú s Božím slovom, aby v
nich neskôr prinášalo bohaté ovocie
kresťanského života.

4. V Košiciach vzniklo Arcidiecézne
centrum pre rodinu. Jeho zriadenie
promulgoval v pondelok 19. 3. 2018
Mons. Marek Forgáč, košický pomoc-
ný biskup. Urobil tak počas sv. omše
v Katedrále sv. Alžbety. Bude pomá-
hať vzniku dobrých manželstiev a rie-

8.4.2018 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie P. Urban K. Šemegová J. Karniš M. Lörinčíková

žalm J. Babejová
2. čítanie A. Zapotoková A. Šemegová A. Potocká A. Birová

prosby A. Šimkovičová L. Nováková T. Majerská R. Černáková

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

šeniu problémov, ktoré v manžel-
stvách vznikajú.

5. V Nedeľu Božieho milosrdenstva
bude pred vonkajšou kaplnkou Božie-
ho milosrdenstva o 15. hod. pobož-
nosť s kňazom. Modliť sa budeme Ko-
runku Božieho milosrdenstva, ktorá
je predpísaná na túto nedeľu. V tento
výnimočný deň milosrdenstva nech
sa Ružencové bratstvo pred sv. omša-
mi modlí Korunku Božieho milosr-
denstva.

6. V nedeľu 15. 4. o 15.30 bude v mú-
zeu prednáška Prvý kostol v Trebi-
šove s predstavením jeho makety
v mierke 20:1, ktorú zhotovili Bc.
Peter Baňacký a Mgr. Michal Škulka
na Cirkevnej strednej škole sv. Joza-
fáta. Prednášajúci dekan ThDr. Jozef
Gnip čo najpodrobnejšie popíše stav-
bu prvého kostola z druhej polovice
13. stor., ktorý je súčasne vmurovaný
do terajšej stavby kostola z 15. stor.

7. 14. rozhlasová púť Rádia LUMEN
v Krakove sa uskutoční 4. 5. 2018.
Hlavný celebrant a kazateľ je Mons.
Marek Forgáč, košický pomocný bis-
kup. Prosíme záujemcov o púť, aby
sa nahlásili do 22. 4. tak, aby sme
vedeli objednať autobus, ktorý by
odchádzal v tento deň o 1. hod.

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.

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

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa prvýkrát:
Michal Bodnár a Mgr. Paula Sopková

Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:
Lukáš Ivan a Martina Germeková

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

na farskom úrade.

Všeobecný: Aby tí, ktorí riadia eko-
nomickú oblasť spoločnosti, mali od-
vahu odmietať ekonómiu vylúčenia
a nerovnosti a dokázali ponúknuť
nové riešenia.
Úmysel KBS: Nech nás slávenie
veľkonočného tajomstva vovádza do
spoločenstva Cirkvi.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA APRÍL


