
Drahí bratia a sestry!
„V nový deň a nové

ráno“ vás chcem v mene
našich duchovných otcov

a redakčnej rady všet-
kých srdečne pozdraviť

a popriať vám požeh-
nané veľkonočné aleluja.

ná… A Ty čakáš. Čakáš skoro dve-
tisíc rokov, aby naše životy boli
hodny Tvojej smrti. Práve preto, že
sme ďaleko od Tvojej radosti, stále
viac potrebujeme Tvoje milosrden-
stvo.

Prosíme Ťa, miluj všetkých, hoci
aj nehodných, lebo všetci skrývame
svoj plač. Miluj všetkých, hoci aj
spurných, lebo všetkých sa nás
zmocnil strach a obavy.

Miluj tých, ktorí zvlažujú potom
a niekedy i slzami zem, ktorá dáva se-
mená a plody pre všetky ústa živých.

Miluj tých, ktorí sa lopotia v ťaž-
kých prácach, aby zabezpečili živo-
bytie pre svojich najbližších.

Miluj ženy, ktoré musia každý deň
nasýtiť mužov a deti z biednej sumy
vypotených „grošov“ s nekonečnou
námahou a trpezlivosťou.

Miluj deti, ktoré si pohládzal, mi-
luj starcov a starenky, ktorých len
zriedkakedy utešuje nežné gesto
najbližších.

Miluj svojich kňazov, Kriste, miluj
ich všetkých a nielen čistých a žia-
rivých, ale aj tých, ktorých zožierajú
pochybnosti a pokušenia.

Miluj tých, ktorí trpia a modlia sa
za všetkých, miluj osamelých a opus-
tených.

Kriste, miluj tých, ktorí zaháňajú
zármutok slovami, tých, ktorí liečia
telo, tých, ktorí poučujú mysle a
vedú duše.

Miluj všetkých, Ježišu Kriste, mi-
luj tých, ktorí Ťa nepoznajú, ktorí sa
Ti vysmievajú, ktorí Ťa odmietajú,
ktorí Ťa znovu prenasledujú a snažia
sa akúkoľvek Tvoju podobu vymazať
v srdciach smrteľníkov.

Pod Tvojím slávnym krížom spie-
vajme jedným hlasom: Pane Ježišu
Kriste, buď s nami! – jg –

Pán Ježiš Kristus
vstal z mŕtvych!

A l e l u j a !

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Pánovho zmŕtvychvstania

23. apríla 2000

Číslo 17 III. ročník

Resp.: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.
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V KRISTOVOM zmŕtvych-
vstaní je naša perspektíva
večného života, z neho vy-

viera nádej, že na konci nášho po-
bytu na zemi smrť bude iba vstupnou
bránou do blaženej večnosti.
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NARODIL SI SA v biede,
prijal si útek, vyhnanstvo,
opovrhovanie, zradu, bi-

čovanie, pichanie tŕňov a nakoniec
priklincovanie, prepichnutie kopijou
a potupu kríža. A napriek tomu pri-
niesol si nové svetlo do očú a pokoj
do sŕdc. Dal si zástupom svoje vlast-
né telo ako pokrm a svoju vlastnú
krv ako nápoj. Po Tvojom vzkriesení
malo začať každodenné vzkriesenie
našich duší tu na zemi. Mala začať
naša povinnosť, veleba. Ale väčšina
z nás ostala nečinná, nemá, stude-

Veľkonočná
nedeľa je dňom
radosti z Kristovho
víťazstva. Je to
nesmierna radosť
z istoty, že Kristus
naozaj vstal z mŕt-
vych, že premohol
smrť a žije naďalej
medzi nami.

Peter Novysedlák, kaplán

N AŠE DUŠE DNES na-
pĺňa túžba žiť. S myš-
lienkou na Ježiša, ktorý

trpel a vstal z mŕtvych, aj nám sa
akosi ľahšie dýcha. Cítime sa ako tá
voľná ľalia, ktorá zrazu necíti po-
trebu siať a žať… Nie, nechceme,
aby sa nám realita Krista rozplynula
v cite, ktorý zajtra pominie, ale
chceme dnes vidieť svoje duše v tom
pravom Svetle. Aby nám Boh nabúral
naše úbohé predstavy o úbohom
Bohu, nechal svojho Syna vykrvácať
iba v jednej jedinej nádeji: Boh je

ten, ktorý sa ujíma potomstva spra-
vodlivých…

Viera v túto holú pravdu doslova
hnala Krista k otrockému  znivoče-
niu kríža. Kristus svojou nocou viery
tak zažiaril, že niektorí museli pri-
vrieť oči, a to až natoľko, že okrem
dlhých obradov opäť nič nevideli…,
lebo noc má svoju moc! Áno, tajom-
stvo Vzkrieseného stojí a padá,
svieti i hasne na našom akte viery.
Moje riskantné „verím, Pane,“ oživuje
aj mňa, prináša istotu, ktorú umoc-
ňuje záľuba Boha v slabosti, takže
spokojne môžem po tom „verím,
Pane,“ dodať „pomôž mojej nevere…“

Všetkých vás, ktorí ste unavení
a preťažení svojím
chcením v slabosti,
pozývam teda na
túto jedinú ves-
mírnu omšu nášho
Pána Ježiša Krista,
kde každé temno,
každá bolesť, každá
trpkosť, každá smrť
je tou šťastnou vi-
nou, ktorá má moc
pritiahnuť k sebe
Boha a žiť s Ním
naplnenie…



OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

1. V utorok, 25. 4., pozývame deti na
výlet na Slanský hrad. Odchod au-
tobusu bude o 8.30 hod. od kos-
tola. Nahlásiť sa môžete v nedeľu
a v pondelok v sakristii. Za auto-
bus platíme každý 20 Sk.

2. V nedeľu, 30. 4., k nám opäť zavíta
MUDr. Lauková z Popradu a bude
pokračovať na tému: „Prirodzené
metódy plánovania rodičovstva“.
Seminár sa uskutoční v pries-
toroch štátneho gymnázia o 16.00
hod. Srdečne pozývame hlavne
mladých.

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojč ice
1. M. Čierna M. Princíková D. Gajdošová B. Dinisová P. Berta

2. J. Galgan M. Ruttkayová P. Sovák J. Kucharčík J.Juhašč íková

p. R. Kolodiová deti M. Sakáčová M. Švagrovská M. Borová

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 9.00 18.00 18.00 18.00 15.00 20.00 9.00

Z.Hradište 9.00 9.00

Vo Vojčiciach bude náuka pre deti vo Št o 18.30 hod. a v nedeľu bude pobož-
nosť o 14.00 hod.

ÈÍTANIA NA VE¼KONOÈNÝ PONDELOK 24. 4. 2000

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
24. 4.

Veľkonočný pondelok 7.30

r. Moje srdce sa raduja a plesá moja
duša.

9.00
10.30

Ut
25. 4. r. Milosti Pánovej plná je zem.

6.45
11.30
16.30

St
26. 4.

r. S radosťou spievajme Pánovi
a oslavujme ho.

6.45
11.30
16.30

Št
27. 4.

r. Aké vznešené je tvoje meno, Pane,
Bože náš.

6.45
11.30
18.00

Pi
28. 4.

r. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal
sa kameňom uholným.

6.45
11.30
18.00

So
29. 4.

r. Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože
milosrdný.

6.45
11.30
18.00

Ne
30. 4. 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
15.00 vešpery

18.00

25. APRÍLA SV. MAREK,
EVANJELISTA (1. STOR.)
MAREK SA PÔVODNE me–

noval Ján, bol mladší príbuzný apoš-
tola Barnabáša (Kol 4, 10). Pôvodom
bol z Jeruzalema. Po zoslaní Ducha
Svätého patril asi medzi prvých, kto-
rých pokrstil prvý pápež, Peter. Ostal
mu verný stále. Marek bol aj sprie-
vodcom apoštola Pavla pri jeho misij-
nej práci. Apoštola Petra sprevádzal
pohanským Rímom a vždy znova
a znova sa ho vypytoval na život Pá-
nov. Keď Peter odchádzal mimo Rí-
ma, zastupoval ho Ján – Marek.

Podľa Petrových kázní okolo roku
60 napísal evanjelium. To je Evanje-
lium podľa sv. Marka, najstaršie zo 4
zachovaných kánonických evanjelií.

Sv. Marek vystupuje v dejinách pr-
votnej Cirkvi ako apoštolský pomocník
a evanjelista. No starokresťanská tra-
dícia spomína aj Markovu samostat-
nú apoštolskú činnosť. Peter vypravil
Marka hlásať Božie slovo do Egypta.
V zemi veľkých pohanských bludov za-
sial sv. Marek semeno Božieho krá-
ľovstva. Svoju apoštolskú činnosť
ukončil v Alexandrii, kde priniesol
a hlásal evanjelium Ježiša Krista,
ktoré sám napísal.

V Alexandrii sv. Marek vlastným
telom zametal a vlastnou krvou umý-
val ulice tohto mesta, keď ho zviaza-
ného vláčili pohania dva dni ulicami,
až vypustil ducha. Žiak sv. Petra, pr-
vého pápeža, nemohol skončil inak-
šie ako živý dôkaz za to evanjelium,
ktoré napísal. Čo počul od sv. Petra,
to napísal, pre to žil, za to umieral!

Marek je patrónom mesta Benátok
a je symbolicky vyobrazený ako okríd-
lený lev s knihou v ruke preto, lebo
svoje evanjelium začína burácajúcim
hlasom sv. Jána Krstiteľa na púšti
a lev má svoju domovinu práve na
púšti. V našich krajoch sa na jeho
sviatok svätia oziminy.        – rm –

ÈÍTANIA NA 2. VE¼KONOÈNÚ NEDE¼U 30. 4. 2000

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica St, Pi o 16.00

a Ne o 16.30
Ústav Po o 10.30

a Ut, Št, So o 15.30
Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30

Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
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V nedeľu, 16. 4., sviatosť
krstu prijali Patrícia Zubková
a Lea Angela Manzulli. Vítame

ich v našom spoločenstve. Nech sú
rodičom na radosť a svetu na osoh.

Christus
resurrexit!

Alleluia!

pobožnosť

+začiatok adorácie

+záver adorácie

+‚stretko‘ mladých

10.30

7:30 9:00 10:30 Vojčice
1. M. Ščerbej B. Šimková P. Béreš R. Jurko
p. A. Chovancová deti A. Potocká A. Andrej


