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Číslo 15 V. ročník

Nedeľa 7. apríla 2002
2. veľkonočná nedeľa –

Nedeľa Božieho milosrdenstva

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

UL

EŽIŠOVE SLOVÁ a jeho „zna-
menia“ nie sú minulosťou. Sú
prítomné v Cirkvi a vo sviatos-

tiach. Aj nám Pán dnes hovorí: „Po-
koj vám!“ On sám je naším pokojom.
Od apoštola Tomáša sa učíme odpo-
veď viery: „Pán môj a Boh môj!“

Zmŕtvychvstalý Kristus napĺňa
pokojom, obrodzuje k živej nádeji,
preto sa kresťania aj napriek prena-
sledovaniam radujú. Stačí si všim-
núť prvé kresťanské spoločenstvo.
Všetci zotrvávajú v náuke apoštolov,
zotrvávajú na modlitbách, zotrvávajú
na lámaní chleba, zotrvávajú vo vzá-
jomnej láske…

Pre veriacich to určite nebol prob-
lém. Pre veriacich to bolo niečo cel-
kom prirodzené, veď „boli jedno srd-
ce a jedna duša“. Neboli zotročení
hmotnými dobrami, mohli teda viac
času venovať modlitbe, preto denne
prichádzali do chrámu, denne sa zú-
častňovali na Eucharistii a v jedno-
duchosti srdca s radosťou oslavovali
Boha.

»Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili« (Jn 20, 29).

Ak Majster vstal, ani oni nemôžu
umrieť, keď vyšiel z hrobu, jeho
sľuby boli sľubmi Boha a on ich za-
chová až do posledného. Neverili na-
darmo a neboli viac sami: ukrižo-
vanie bolo len zachmúrením jedného
dňa, aby svetlo tým väčšmi zažiarilo
na všetky budúce dni.

Kristus obdarúva pokojom aj mňa.
Kristus aj mňa vnútorne obro-

dzuje a uprostred pominuteľných do-
bier mi ukazuje dobrá trváce…

Napriek trápeniam tohto času
môžem byť plný radosti, s podmien-
kou, že si prisvojím zmýšľanie a po-
čínanie prvého kresťanského spolo-
čenstva. – jg –

POKOJ VPOKOJ VPOKOJ VPOKOJ VPOKOJ VÁM!ÁM!ÁM!ÁM!ÁM!

 DŇOCH 8. – 10. MARCA sa mlá-
dež z trebišovskej farnosti zúčast-
nila na duchovnej obnove v de-

dinke Remetské Hámre. Po návrate
sme sa opýtali za vás, čím je pre nich
duchovná obnova.
Mali sme tam možnosť lepšie sa spoznať a
vnútorne sa obohatiť. Hlavnou a ústred-
nou témou obnovy bola hodnota človeka.
Život je proces hľadania Boha. Boh nežia-
da nič nad naše sily. A aká je moja hod-
nota? Boh ma prijíma takého, aký som, na-
koľko dokážem milovať. Nežiada odo mňa
viac. Určite ma postupne obráti, ale dnes
ma ľúbi s tými chybami, ktoré mám. On ma
ľúbil prvý. Som údom Krista Kráľa, som
kráľom. Boh hovorí každému z nás: Teba
som si vyvolil. Tým, že nie som sám, ko-
munikujem s inými, rastie moja hodnota.

Okrem získania nového pohľadu na
svoju hodnotu, čo ťa ešte oslovilo, za-
nechalo v tebe hlboký zážitok?

Program obnovy bol bohatý. Hneď po
príchode sme mohli prijať sv. zmierenia a
zúčastniť sa na sv. omši. Večer sme si
tajne vyžrebovali „anjelika“, ktorému sme
preukazovali rôzne prejavy lásky – úsmev,
milé slovo. Neskoro večer sme prežívali
s Kristom krížovú cestu. Ďalší deň prinie-
sol opäť plno duchovných zážitkov. Mod-
litby, meditácie, adorácia prírody, sv. om-
ša, katechéza, workshopy, spoločný večer
a nakoniec celonočná adorácia.

Čo sú to workshopy?
Všetci sme boli rozdelení do 3 skupín

po 6. V rámci skupiny si každý vyžreboval
jedného zo skupiny a utvoril dvojicu. Vo
dvojici sme sa navzájom spoznávali a hľa-
dali, čím by sme mohli toho druhého obo-
hatiť. Po hodine spoznávania sa skupina
zišla a ešte chvíľu pokračovala v spoloč-
nom rozhovore.

Ako prebiehala celonočná adorácia?
Bola založená na úplnej dobrovoľnosti.

Všetci však mali záujem obetovať Bohu

hodinu zo svojho spánku. K Pánu Ježi-
šovi sme chodili po troch. Niektorí mu
spievali, niektorí sa modlili, iní Ho iba
počúvali a niektorí zápasili so spánkom.
Ale Pán Ježiš má rád každého rovnako, či
spí alebo bdie.

Čo zaujímavé nám ešte povieš?
V nedeľu ráno bol záver poklony, po

ňom rozjímanie o hodnote spoločenstva. V
spoločenstve sa ľahšie napreduje k Bohu,
ako keď je človek osamotený. Na druhej
strane spoločenstvo môže byť aj také, že
nechtiac bráni na ceste k Bohu. Múdre je,
aby si človek vedel správne vybrať.

Ako ste duchovnú obnovu ukončili?
V nedeľu dopoludnia sme ešte usku-

točnili aj zaujímavý výstup na horu Tábor.
Na vrchole Tábora som na jednej strane
obdivoval jeho krásu i krásu okolia, na
druhej strane som si uvedomil, ako to je,
keď sa človek ocitne tak nebezpečne a
neprirodzene vysoko.

Náš rozhovor sa skončil. Na tvárach
mladých ľudí bolo vidno, že ich obnova
„obnovila“. Mňa však zaujali slová „ako
to je, keď sa človek ocitne tak nebez-
pečne vysoko“. Myslím, že to neplatí
len o výstupe na horu, ale aj nahor.

Zamyslime sa nad svojimi výstupmi,
ale aj nad tým, ako trávi svoj voľný čas
ostatná mládež.

Ďakujem týmto mladým nielen za ich
vyznanie, ale
aj za pona-
učenie, že si
treba vedieť
nájsť správne
spoločenstvo,
kde stredo-
bodom po-
zornost i
nie sme
my, ale Ježiš.

– hv –
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
8. 4.

ZVESTOVANIE PÁNA 6.45 slávnosť
Iz 7,10-14;8,10c; Ž 40; Hebr 10,4-10; Lk

1,26-38 11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 1.sk

Hľa, prichádza Pán plniť Božiu vôľu. 17.00 + príprava birmovanci

Ut
9. 4.

6.45
Sk 4,32-37; Ž 93; Jn 3,7b-15 11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 2.sk

Pán kraľuje, oslavujme ho. 17.00 + príprava birmovanci

St
10. 4.

6.45
Sk 5,17-26; Ž 34; Jn 3,16-21 11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 3.sk

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 17.00 + príprava birmovanci

Št
11. 4.

Sv. Stanislava, bs. mč. 6.45
Sk 5,27-33; Ž 34; Jn 3,31-36 11.30 +začiatok adorácie

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 18.00 +záver adorácie

Pi
12. 4.

6.45
Sk 5,34-42; Ž 27; Jn 6,1-15 11.30

Pán je moje svetlo a moja spása. 18.00

So
13. 4.

Sk 6,1-7; Ž 33; Jn 6,16-21 6.40 8.30, 9.30 prípr. birmovanci

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,
ako dúfame v teba. 18.00

Ne
14. 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 19.00 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Ščerbej M. Ruttkayová D. Kassay B. Dinisová

žalmy D. Telepčáková J. Babejová I. Vachaľová
2. čítanie M. Čierna R. Černáková K. Kassayová J. Kucharčík

prosby A. Zapotoková J. Hudáček J. Karniš

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 14. 4. 2002

Nemocnica Po – Pi o 16.15, So o 16.15 Ústav Ut, Št, Ne o 11.00
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ŽIVOTE SV. JÚLIUSA I. pred zvo-
lením za pápeža (337 – 352) sa ne-

vie nič istého. Podľa knihy Liber Pon-
tificalis bol Riman, syn istého Rusti-
ca. Na pápežský stolec zasadol v čase,
keď pravoverných kresťanov na Vý-
chode prenasledovala ariánska sekta.
Najznámejšou obeťou bol sv. Atanáz.

V tých búrlivých časoch sa pápež
Július I. ukázal ako múdry a spra-
vodlivý rozhodca a najvyšší sudca
v Cirkvi. Len čo bol povýšený na pá-
pežský stolec, hlásili sa u neho dve
celkom odlišné deputácie.

Jedna sa skladala z Atanázových
nepriateľov. Podľa nich by bolo naj-
lepšie, keby Atanáza odsúdil Rím,
t. j. pápež ako hlava Cirkvi. Proti Ata-
názovi si doniesli celý zväzok listín.
Strašne ich však prekvapilo, keď
v Ríme uvideli aj Atanázových vys-
lancov. Július dal zvolať koncil, ktorý
mal prerokovať Atanázovu vec. Na
koncile v Ríme sa zišlo 50 biskupov,
ktorí jednomyseľne schválili Júliusov
postup. Pápež použil svoje právo a po-
tvrdil Atanáza ako alexandrijského
biskupa, a ariánskym biskupom po-
slal dlhý list, ktorý je jednou z naj-
krajších pamiatok starovekého kres-
ťanského sveta.

Pápež Július bol veľmi činný aj vo
vnútornej správe Cirkvi v Ríme. Zria-
dil a zorganizoval zbor cirkevných
notárov pre všetky administratívne
otázky a zakázal predvolávať klerikov
pred svetské súdy. Jeho dekrétom sa
v celej Cirkvi ustálilo svätiť narode-
nie Spasiteľa podľa rímskeho kalen-
dára: 25. decembra. Počas jeho 11-
ročného pontifikátu sa rozmnožili
kostoly v Ríme a inde.

Zomrel 12. 4. 352 a pochovali ho
v kostole, ktorý sám postavil na Via
Aurelia. Jeho meno hneď zapísali do
zoznamu svätých.         – rm –

12. APRÍL – SV. JÚLIUS, PÁPEŽ
(? – 352)1. Stretnutie kresťanských dôchod-

cov bude v stredu 10. apríla 2002
o 14.30 h. v orlovni rím. kat.
kostola. O histórii kostola bude
hovoriť dr. J. Chovanec. Pozývame
aj nečlenov.

2. Deti, ktoré pôjdu k prvému sv.
prijímaniu a boli pokrstené
v iných farnostiach ako v  Trebi-
šove, nech do konca apríla do-
nesú svedectvo o krste z tej
farnosti, kde boli pokrstené.

3. Vo Vojčiciach v nedeľu 14. 4.
budú o 14.00 hod. vešpery.

SSSSSOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Igor Babuľák a Martina Gibová
Cyril Mlynár a Eva Rošková

Maroš Kövér a Darina Kollárová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

PPPPPREÈOREÈOREÈOREÈOREÈO     JEJEJEJEJE     PRELOPRELOPRELOPRELOPRELOZZZZZ¡¡¡¡¡ ENÁENÁENÁENÁENÁ

SLÁSLÁSLÁSLÁSLÁVNOSVNOSVNOSVNOSVNOSTTTTT¡¡¡¡¡ Z Z Z Z ZVESTOVVESTOVVESTOVVESTOVVESTOVANIAANIAANIAANIAANIA

PPPPPÁNAÁNAÁNAÁNAÁNA?????
 ZÁPADNEJ CIRKVI je prax, že
od Kvetnej nedeľa až do skon-
čenia veľkonočnej oktávy nie

sú iné slávenia len tie, ktoré sú
spojené s utrpením, smrťou a zmŕt-
vychvstaním Pána Ježiša Krista.

Tým sa zvýrazňuje veľkosť Kristo-
vej obety a víťaznej smrti. Týka sa to
slávnosti sv. Jozefa a slávnosti
Zvestovania Pá-
na. Tieto sa pre-
kladajú tak, aby
boli buď pred
Veľkým týždňom
(sv. Jozef) alebo
po veľkonočnej
oktáve (Zvesto-
vanie Pána).

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


