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Číslo 16 IV. ročník

U

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

L

UDALOSTI nedeľ-
ného rána, kto-
rých svedkom bola
najprv Mária Mag-
daléna, potom Pe-
ter a Ján i ďalší,
hovoria o tom, že
toho, ktorého hľa-
dajú, a nenachá-
dzajú, je potrebné

hľadať ďalej. Mária beží k hrobu
kvôli Kristovi, nie kvôli sebe, Peter
tam beží kvôli Kristovi, nie kvôli
sebe, a Ján takisto. Kvôli komu be-
žíme my ku Kristovi? Niečo nás za-
bolí, príde nejaké utrpenie, rozsýpa-
jú sa istoty nášho života – bežíme
vtedy ku Kristovi kvôli nemu alebo
kvôli sebe?

Ako rozprávala jedna pani, prišla
do knižnice vybrať knihu pre cho-
rého. Pani, ktorá obsluhovala, sa jej
pýta:

„Chcete niečo náboženské?“ –
„Nie, už sa má lepšie.“ Prečo Krista

Nedeľa, 15. apríla 2001
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

ALELUJA,
RADUJME SA!

“Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože niektorí z Vás hovoria, že
zmŕtvychvstania niet? Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale
ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie A márna je naša viera.”

1Kor 15, 12-14

potrebujeme? Pretože sa máme zle?
Áno, aj vtedy ho potrebujeme, a veľ-
mi, ale ho potrebujeme aj vtedy, keď
sa máme dobre. Vzkriesený Kristus
je pre nás všetkých darom, ktorý
treba hľadať a ho prijať. Ak dnes pri-
chádzame do Božieho chrámu a pri-
chádzali sme aj predchádzajúce dni,
je to znak, že prichádzame kvôli ne-
mu. On je ten najcennejší.

Je potešiteľné, že stále viac na-
šich bratov a sestier si nachádza
cestu k nemu a Ježiš začína prebý-
vať v našich domácnostiach, ale
hlavne v našich srdciach. V tom hľa-
daní a nachádzaní nadobúdame to,
čo dáva chuť do života na tejto zemi.
Všetci máme dosť svojich ťažkostí
a trápení, ale Kristus je víťaz, víťazí
nad nimi a v nich víťazí aj nad nami.

Ak dnes hľadáme Krista vzkriese-
ného, hľadajme ho hlavne preto, že
v ňom máme život ako jednotlivci,
ako rodiny, ako celá naša farnosť,
ako celá spoločnosť. Ak sme dnes
spievali: „Toto je deň Krista Pána,
radujme sa, aleluja,“ nech táto
Božia radosť ustavične preniká z nás
na našich bratov a sestry, aby sme
všetci žili v Kristovi.

– jg –

Apoštolovia prví  odmietajú uveriť
tejto pravde. Odmietajú prijať sve-
dectvo Márie Magdalény i ostatných
žien. Tejto neuveriteľnej udalosti
odmieta uveriť i apoštol Tomáš, na-
priek zhodnému svedectvu ostatných
desiatich apoštolov. Z rozprávania
evanjelií vyplýva, že apoštolovia ne-
pochopili Písmo sväté Starého záko-
na, ani slová samotného Ježiša o
vzkriesení Mesiáša a že zo vzkrie-
sením svojho Majstra prakticky ne-
počítali. Je preto nepochopiteľné tvr-
denie, že vzkrieseného Krista zrodi-
la a vytvorila viera učeníkov, najmä
apoštolov. Práve jednanie apoštolov,
predovšetkým Tomášov postoj je  dô-
kazom, že u apoštolov taká viera ne-
bola. Ak apoštolovia nakoniec spolu
s Tomášom uverili, nebolo to preto,
že by ich viera vzkriesila Ježiša, ale
preto, že Ježiš vzkriesil ich vieru.

Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista po-
tvrdilo, že človek je vykúpený. Nový
zákon používa pre vykúpenie výraz -
APOLYTRÓSIS, ktorým  bol pôvodne
grécky právnický pojem na vykúpenie
otroka. APOLYTRÓSIS - vykúpenie,
ktoré uskutočnil Ježiš Kristus svo-
jou smrťou znamená, že človek je
vytrhnutý zo situácie neradostnej,
nešťastnej, a je preložený do novej
situácie, do situácie vykúpeného,
oslobodeného človeka. Človek je
prenesený do ríše milovaného Syna
Božieho vykupiteľským činom samé-
ho Božieho Syna.                     – bl –

RISTOVA OBEŤ KRÍŽA je
tajomstvom Božej lásky,
ale možno sa k nej uži-
točne priblížiť, ak uveríme

v Kristovo zmŕtvychvstanie. Práve
zmŕtvychvstanie rozhoduje s koneč-
nou platnosťou o cene Kristovho
diela.

Kristov kríž v spojení s jeho
zmŕtvychvstaním predstavuje jedi-
nečnú metamorfózu, najväčšiu pre-
menu a obrátenie určitých skutoč-
ností v hodnoty, ktoré majú nebeskú
cenu: poníženie sa zmenilo v po-
výšenie, smrť sa premenila v život,
ľudský pád v povstanie a pozdvi-
hnutie, zloba hriechu bola prevá-
žená láskou, trest sa zmenil v
odpustenie a súd v milosrdenstvo.

Kristovo zmŕtvychvstanie je naj-
väčší triumf dejín spásy.

Nikto, ani apoštolovia, ani jeho
učeníci, ani žiadna z žien, ktoré
sprevádzali Krista s apoštolmi, ne-
boli priamymi svedkami jeho zmŕ-
tvychvstania. Je však mnoho sved-
kov štyroch udalostí : Kristovej smr-
ti, jeho pohrebu, prázdneho hrobu a
zjavovania sa živého  Krista. Jediné
vysvetlenie týchto štyroch udalostí
je obsiahnuté v udalosti piatej a to v
udalosti Kristovho zmŕtvychvstania.

Pravda o Kristovom zmŕtvych-
vstaní je základná, ústredná a
nosná pravda kresťanského nábo-
ženstva. Je to však zároveň pravda
náročná, neľahká a ťažká.

PRAVDA O KRISTOVOM ZMÀTVYCHVSTANÍ



OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Ščerbej B. Šimková D. Kassay J. Kucharčík M. Veľková

2. M. Čierna M. Princíková M. Sakáčová M. Žiaranová J. Oravec

p. A.Chovancová deti K. Kassayová J. Rokyta

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 22. 4. 2001

SV. BERNADETA SOUBIROUSOVÁ
(MÁRIA BERNARDA), REHOĽNÍČKA
(1844– 1879)

Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
 popoludní Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30
V prvopiatkovom týždni popoludňajšia

služba v kancelárii nie je!

Krstná náuka   piatok o 16.00

Sobášna náuka sobota o 9.00

1. Stretnutie kresťanských dô-
chodcov bude 18. 4. 2001 (streda)
o 17.00 hod. v Zemplínskej kniž-
nici v Trebišove.

2. Počas rekonštrukcie svätyne sv.
omša o 11.30 hod nebude až do
ukončenia.

3. Prvé sv. prijímanie v našej
farnosti bude:
v 5. veľkonočnú nedeľu, 13.5.2001

– ZŠ Sever a ZŠ Gorkého;
v 6. veľkonočnú nedeľu, 20.5.2001

– ZŠ Štefánikova;
v 7. veľkonočnú nedeľu, 27.5.2001

– ZŠ Komenského I. a II.
Vo Vojčiciach:
v 6. veľkonočnú nedeľu, 20.5.2001.

4. Deti, ktoré pôjdu k prvému sv.
prijímaniu a boli pokrstené
v iných farnostiach ako v  Trebi-
šove, nech donesú svedectvo
o krste z tej farnosti, kde boli
pokrstené.

ARODILA SA 7. januára 1844
v Lurde v južnom Francúzsku
ako najstaršia z deviatich
detí vo veľmi chudobnej rodi-

ne. Jej otec bol vyučený mlynár, ale
nebol veľmi podnikavý a dlhší čas
bol bez práce. Rodina žila chudobne
a dokonca od roku 1856 v hygienicky
nevyhovujúcej miestnosti starého
lurdského väzenia.

Keď mala Bernadeta 11 rokov,
prekonala choleru. Až do dvanástich
rokov nechodila do školy, či už pre
oslabené zdravie, alebo preto, že sa
musela starať o mladších súroden-
cov. Z času na čas musela chodiť
zbierať drevo na kúrenie.

A práve pri tejto práci ju zastihlo
prvé zjavenie Panny Márie v Massa-
biellskej jaskyni pri rieke Gave. Bolo
to vo štvrtok 11. februára 1858. Od-
vtedy do 16. júla 1858 sa jej v
Massabiellskej jaskyni v Lurde
osemnásť ráz zjavila Panna Mária -
Nepoškvrnená. Zjavenia neostali
utajené. O Bernadetu sa zaujímali
ľudia každého druhu. Preto od
októbra 1858 bývala u rehoľných
sestier, kde mohla chodiť i do školy.
Roku 1866 vstúpila do kláštora mi-
losrdných sestier v strednom Fran-
cúzsku. 4. júla prijala rehoľné rúcho
a rehoľné meno Sestra Bernarda.

Pravidelne sa hlásili zdravotné
problémy. Okrem astmy a reumatiz-
mu postupovala i tuberkulóza kostí
a rakovina pravého kolena. 16. apríla
sa skončilo jej telesné utrpenie a
jej duša išla v ústrety Panej, ktorá
jej sľúbila šťastie v druhom živote.

Bernadetu pochovali pri kláštore
neverských milosrdných sestier. Jej
telo zostalo neporušené.

Za blahoslavenú ju vyhlásili v ro-
ku 1925 a za svätú roku 1933.– rm –

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 9.00 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

Vo Vojčiciach bude v nedeľu, 22. 4., o 14.00 hod. pobožnosť.

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi, Ne o 16.00 Ústav Ut, Št, So o 11.00

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
16. 4.

Veľkonočný pondelok 7.30

r. Moje srdce sa raduje a plesá moja
duša.

9.00
10.30

Ut
17. 4.

Veľkonočný utorok 6.45
r. Milosti Pánovej plná je zem. 17.00

St
18. 4.

Veľkonočná streda 6.45
r. S  radosťou spievajme Pánovi a

oslavujme ho. 17.00

Št
19. 4.

Veľkonočný štvrtok 6.45
r. Aké vznešené je tvoje meno, Pane,

Bože náš. 18.00

Pi
20. 4.

Veľkonočný piatok 6.45
r. Kameň, čo stavitelia zavr hli, stal sa

kameňom uholným. 18.00

So
21. 4.

Veľkonočná sobota 6.40
r. Vzdávame Ti vďaky, Pane, Bože

milosrdný. 18.00

Ne
22. 4. Druhá veľkonočná nedeľa

7.30
9.00

10.30
15.00 pobožnosť

18.00

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


