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Číslo 17 IV. ročník

U

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

Nedeľa, 22. apríla 2001
2. veľkonočná nedeľa

OMÁŠ BOL NAKLONENÝ veriť
vo všetko ostatné, len nie vo
vzkriesenie. Až po slovách:

„Vlož sem prst a pozri moje ruky!
Vystri ruku a vlož ju do môjho boku!
A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ po-
slúchol a zvolal: „Pán
môj a Boh môj!“

Ježiš sa postupne zja-
vuje apoštolom. Odníma
z nich strach, keď po-
zdraví: „Pokoj vám!“ A
učeníci naradovaní, že
vidia svojho Pána, prijí-
majú od neho pokoj
a dar viery. Po každom
zjavení ich viera moc-
nie. Pohľad na Tomáša
i ostatných apoštolov
nám dáva najavo, že
každý jeden z nás má
inú cestu k Ježišovi
Kristovi. Každému jed-
nému z nás dáva Boh dar viery, ale
k živej viere prichádzame každý inou
cestou. Je potrebné bdieť nad tým,
aby sme všetci mali živú vieru.

»BLAHOSLAVENÍ TÍ, ÈO NEVIDELI, A UVERILI.«
Človek, ktorý dostal dar viery, vie,

že má niečo navyše, než majú ľudia
bez viery. Pretože viera nie je len to,
že veríme v Boha, ale že aj s Bohom
žijeme. Viera nie je len v tom, že
vyjadrujeme svoju nábožnosť, ale

z nej čerpáme aj silu.
Človek, ktorý má vieru
ako vzácny Boží po-
klad, úplne ináč rea-
guje v životných uda-
lostiach než človek
bez viery. Ale za tento
dar je potrebné ďako-
vať Bohu. To nie je sa-
mozrejmosť, to je mi-
losť. Nepotrebujeme
kričať, že sme veriaci.
Tým nikoho nepre-
svedčíme. Viera je dar,
ktorý sa nosí v srdci.

Ďakujme Pánovi, že
nás priviedol k sebe,

možno takými cestami ako Tomáša.
Vyslovme s pokorou: „Pán môj a Boh
môj!“

– jg –

VIATOK Božieho Milosrdenstva sa
má podľa priania Pána Ježiša
sláviť v prvú nedeľu po Veľkej

noci, čo poukazuje na úzke spojenie
medzi veľkonočným tajomstvom vykú-
penia a týmto sviatkom. Liturgia tohoto
dňa chváli Boha v tajomstve jeho
milosrdenstva.

Sviatok Milosrdenstva má byť nielen
dňom všeobecného uc-
tievania Boha v tomto
tajomstve, ale aj dňom
milosti pre všetkých
ľudí, a zvlášť pre hrieš-
nikov. Lebo Pán Ježiš
spojil s týmto sviatkom
veľké prisľúbenia. Naj-
väčšie z nich spojil so
svätým prijímaním. „Kto
v tento deň pristúpi
k prameňu života – po-
vedal Kristus – ten
dosiahne úplné odpus-
tenie vín i trestov
(D 300). V tento deň je
otvorené vnútro Môjho
Milosrdenstva. Vylie-
vam celé more milostí
na duše, ktoré sa pri-
blížia k prameňu…
Nech sa nebojí priblížiť
ku mne žiadna duša, hoci by jej
hriechy boli ako šarlát“ (D 699).

Veľkosť tohto sviatku je aj v tom, že
všetci, dokonca i tí, ktorí sa v tomto dni
iba obracajú, si môžu vyprosiť každú
milosť, ak je to v zhode s Božou vôľou.

Po prvýkrát o ustanovení tohto
sviatku hovoril Pán Ježiš v Plocku
1931, keď sestre Faustíne vyjadril
svoju vôľu, týkajúcu sa vzniku obrazu
Milosrdného Ježiša: „Chcem, aby tento
obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol
slávnostne posvätený v prvú nedeľu po
Veľkej noci, táto nedeľa má byť
Sviatkom Milosrdenstva“ (D 49). Vznik
obrazu je spojený s videním, ktoré mala
sestra Faustína.

SVIATOK BOZ¡IEHO
MILOSRDENSTVA

Obsah obrazu sa úzko spája s litur-
giou tejto nedele, keď sa číta Evanje-
lium sv. Jána o zjavení zmŕtvychvsta-
lého Krista vo večeradle a ustanovení
sviatosti zmierenia (Jn 20, 19 – 31).
Zmŕtvychvstalý Spasiteľ prináša ľuďom
pokoj skrze odpustenie hriechov za
cenu svojho umučenia a smrti na kríži.
Pramene krvi a vody, prúdiace zo srdca

prebitého kopijou, ako
aj Obraz Milosrdného
Ježiša teda spája v sebe
tieto dve udalosti z Eva-
njelia, ktoré v celej
plnosti hovoria o láske
Boha k človeku.

Pre tento obraz
Krista sú charakteris-
tické dva lúče. Pán
Ježiš, keď sa ho sestra
Faustína opýtala na
ich význam, vysvetlil:
„Svetlý lúč predstavuje
vodu, ktorá ospravedl-
ňuje duše, červený lúč
znamená krv, ktorá je
životom duší. Šťastný
je ten, kto bude žiť
v ich tieni“ (D 299).
Duše očisťuje sviatosť
krstu a pokánie a naj-

hojnejšie ju živí Eucharistia – teda tieto
dva lúče znamenajú sväté sviatosti
a všetky milosti Ducha Svätého, kto-
rého biblickým symbolom je voda, ako
aj nové prímeria Boha s človekom
obsiahnuté v Kristovej krvi. – hv –

Pane, pomôž nám otvoriť dvere nášho
srdca. Vstúp do nášho nepokoja, utíš ho.

Nech ubúda v našich srdciach hnevu,
nenávisti, egoizmu. Nech vzrastá

vzájomná láska, úcta a porozumenie.
Ukáž nám, Pane, svoje ruky a bok, aby sa

naše dlane nezatvárali v päste, ale aby
sme dokázali prijímať rany, a tak v sebe

budovali tvoj pokoj.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Sväté omše – kaplnky

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. Ľ. Bajus J. Hudáček A. Potocká B. Dinisová M. Prosbová

2. J. Galgan M. Ruttkayová P. Lörinc M. Švagrovská A. Oravcová

p. R. Kolodiová deti N. Tomková P. Urban M. Bajusová

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
23. 4.

Sv. Vojtecha, bs. mč. 6.45
r. Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú

na Pána. 17.00 16.30 príprava 1.sv. p. – deti
+ príprava birmovanci

Ut
24. 4.

r. Pane, vyslyš moju modlitbu a moje
volanie nech dôjde ku tebe.

6.45

17.00 16.30 príprava 1.sv. p. – deti
+ príprava birmovanci

St
25. 4.

Sv. Marka, ev. 6.45
r. Tvoje milosrdenstvo, Pane,

ospevovať budem naveky. 17.00 16.30 príprava 1.sv. p. – deti
+ príprava birmovanci

Št
26. 4. r. Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy.

6.45
18.00

Pi
27. 4. r. Pán je moje svetlo a moja spása.

6.45
18.00

So
28. 4.

r. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je
nad nami, ako dúfame v teba.

6.40 9.00 príprava birmovanci

18.00

Ne
29. 4. 3. veľkonočná nedeľa

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

Vo Vojčiciach v nedeľu, 29. 4., o 14.00 hod. budú vešpery.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 29. 4. 2001

Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.00 Ústav Ut, Št, Ne o 11.00

28. APRÍL – SV. PETER CHANEL,
KŇAZ A MUČENÍK (1803 – 1841)

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. Na budúcu nedeľu, 29. 4., bude
zbierka na rekonštrukciu kostola.

2. Číslo bankového účtu pre príspev-
ky na výstavbu pódia v kostole je:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

NARODIL SA 12. 7. 1803
v Cuet v diecéze Belley vo
východnom Francúzsku. Zá-
sluhou vzdelaného a horli-

vého kňaza P. Trompiera Peter pre-
javil živý záujem o kňazské a misio-
nárske povolanie. Ako 16-ročný
vstúpil do malého seminára, kde
študoval s veľmi dobrým prospe-
chom. Roku 1824 bol prijatý do
veľkého seminára v meste Bourgu.
Napokon 15. 7. 1827 bol vysvätený za
kňaza. Neskôr vstupuje do rehole
maristov (Societas Mariae – Máriina
spoločnosť). Maristi mali vo svojom
programe úsilie o väčšiu osobnú do-
konalosť podľa vzoru a pod ochranou
Panny Márie, ďalej výchovu mládeže
a ľudové i zámorské misie. Biskup
vymenoval Petra Chanela za profe-
sora a neskôr za riaditeľa malého
seminára belleyskej diecézy.

Koncom roku 1836 odchádza na
misie do južnej Oceánie na ostrov
Futuna v súostroví Západná Samoa.

Peter Chanel sa nedal znechutiť
mnohorakými ťažkosťami, ktoré sa
mu stavali do cesty. Učil sa dokonca
i zvláštnu reč domorodcov, aby im
mohol čo najskôr ohlasovať evanje-
liové posolstvo aj slovami, nielen
skutkami a životom.

Keď sa po čase niektorí mladí ľu-
dia začali úprimne zaujímať o kres-
ťanskú vieru, náčelníkova rodina sa
rozhodla zabiť ho. 28. 4. 1841 ho
kyjmi zrazili na zem a sekerou mu
rozsekli hlavu. Peter Chanel mal
vtedy necelých 38 rokov.

Krv tohto prvého mučeníka Oceá-
nie zúrodnila tvrdé misijné pole pre-
tože krátko po jeho smrti celý ostrov
Futuna aj so susedným Vallisom pri-
jali kresťanstvo. Pápež Pius XII.
vyhlásil Petra Chanela roku 1954 za
svätého i za patróna Oceánie. – rm –

EDINÝ APOŠTOL, ktorému sa
dostalo nie príliš lichotivej ná-
lepky »neveriaci«, bol Tomáš.

Pretože zhodou okolností nebol tam,
kde sa jeho naľakaní kolegovia
skrývali za pancierovými dverami.
Vyžadoval od Ježiša dôkaz, dotyk.

O takejto požiadavke ostatných sa
nehovorí nič. Lebo Ježiš im sám po-
núkol túto možnosť, keď ho v prvej
chvíli označili za strašidlo. Nielen
Tomáš by mal mať nepríjemný prí-
vlastok neveriaci, ale všetci apoštoli
– bojkovia, ktorým vzkriesený Ježiš
naháňal strach. Nikto z nich neveril.
Možno ani my by sme na ich mieste
neverili. Žiadne ilúzie. Je to tak tro-
chu pochopiteľné. Mesiáši nevstá-
vajú z mŕtvych len tak – každý deň.
Ale pochybnosti, alebo akýsi druh
neviery či nedôvery môžu byť vhod-
ným odrazovým mostíkom k oddanej
viere, ktorá dokáže z hĺbky srdca
vysloviť »Pán môj a Boh môj« a stať
sa autentickým svedkom Krista.
Apoštoli sú toho dôkazom.

www.rcc.sk

ZAMYSLENIE

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


