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IŤ ZNAMENÁ POSTUPOVAŤ: od
jedného poznania k druhému,
od jedného rozhodnutia k dru-

hému. Znamená to vzrastať vo viere,
láske, vernosti. Nikdy nie sme v cie-
li, nikdy nie sme na konci.

Povýšenie Ježiša Krista na kríž je
podľa Jánovho evanjelia súčasne je-
ho povýšením do Božej slávy. Hodina
smrti je hodinou oslávenia. Čo sa
dialo s Ježišom, dotýka sa priamo nás
samých: každý, kto verí, má skrze
neho večný život. Človek si tento ži-
vot nijako nemôže zaslúžiť, človek sa
však musí otvoriť, musí sa rozhod-
núť, či chce prijať život a konať
pravdu. Večný život nie je predĺžením
prítomného života: je to primknutie
sa celého človeka k pravde a k Božej
skutočnosti, ktorá sa zjavila v Ježi-
šovi Kristovi.

Boh poslal svojho Syna, aby svet
spasil. To je základná myšlienka
evanjelia. Božou milosťou je človek
spasený, lebo hriechom bol mŕtvy,
ale Boh ho kriesi k životu, dovoľuje
mu zasadnúť v nebesiach, aby mu

ukázal neko-
nečné bo-
hatstvo svo-
jej milosti. A
to všetko dá-
va človeku
nie pre jeho
zásluhy, le-
bo aj dobré
skutky majú
svoj pôvod
v milosti,
Boh dal člo-
veku mož-
nosť ich ko-
nať. Predme-
tom všetkej
Božej staro-
stlivosti je
človek, človek neraz veľmi hriešny,
človek hlboko zakorenený v zlobe.

Božie slovo hovorí o tých, ktorí
urážali Božích poslov, ktorí sa vys-
mievali jeho prorokom, ktorí si ne-
všímali jeho slová.

Boh posiela svojho Syna, aby ma
spasil. Mňa, ktorý som sa mu tak
často protivil, mňa, ktorý nie vždy za-
chovávam jeho slová. Svojou láskou
ma chce pritiahnuť k sebe… Ak
chcem, mocou jeho milosti môžem
ožiť. – jg –L

RE PREBIEHAJÚCU pôstnu
dobu je charakteristické, že „zá-
ujem“ o „spovedelnice“ je zjavne
väčší ako počas roka. Aj keď ve-

riaci majú možnosť v ktoromkoľvek ob-
dobí očistiť svoje srdce a načerpať svia-
tostnej milosti, predsa „toto je čas milosti,
toto je čas spásy“. Milostivý Boh nám ho
dáva predovšetkým na obrátenie, aby
sme veľkonočné tajomstvá prežívali ako
noví ľudia.

Veľkopôstny čas je naozaj najlepší na
vysluhovanie sviatosti pokánia. Veď už
na Popolcovú stredu zaz-
nieva Božiemu ľudu sláv-
nostná výzva: „Kajajte sa a
verte evanjeliu!“ Aj sv. Pa-
vol nás napomína: „Pre-
buď sa ty, čo spíš, vstaň
z mŕtvych a bude ti svietiť
Kristus!“ (Ef 5,14) Tieto
slová môžeme vysvetľovať
v tom zmysle, aby sa
hriešnik rozišiel so sta-
rým spôsobom života.
Prebudiť sa a nechať sa
preniknúť Ježišom. Niet
pochýb, že najvhodnejší
a najúčinnejší spôsob je
prostredníctvom spomí-
nanej sviatosti.

Pius XII. kedysi povedal: „Najväčším
aktuálnym hriechom je, že ľudia stratili
vedomosť hriechu“. Ako však vrátiť pove-
domie sebakritiky, že sme ľudia
hriešni? Teológovia hovoria, že čím
väčšmi sa približujeme k Bohu, tým viac
chápeme zmysel hriechu a
uvedomujeme si svoj hriešny stav.
Hriech nadobúda svoj tragický význam
iba v oslňujúcom Božom svetle.

Izaiáš pred Božou svätosťou zvolal:
„Beda mi, som stratený, lebo som mužom
nečistých perí“ (Iz 6, 5). A Peter po zázrač-
nom rybolove povedal: „Pane, odíď odo
mňa, lebo som človek hriešny!“ (Lk 5, 8)

Spytovanie svedomia, veľmi dôležitá
časť prípravy, musí vychádzať z porov-

nania svojho života so životom a prí-
kazmi Ježiša Krista. Má vychádzať tiež z
otázky: Chcem naozaj vyzdravieť z hrie-
chu? Urobil som zo svojej strany všetko,
aby ma Boh uzdravil? Alebo mám aj
teraz záľubu vo svojej chorobe, vo svojom
hriechu?

„Uzdrav ma, ale nie hneď!“, volal sv.
Augustín, prv ako spravil rozhodný
krok k svojmu obráteniu.

Obrátenie je nevyhnutnou požiadav-
kou pravého kresťana, aby ho mohla ko-
runovať sviatosť pokánia.

Ak si lepšie všimneme
aká nádherná je formula
rozhrešenia – kde celá
Najsvätejšia Trojica nám
ide v ústrety, aby pri-
niesla odpustenie a po-
koj, nie je možné, aby
sme prichádzali k tejto
sviatosti zo zvyku, po-
vinnosti, ale preto, že to
potrebujem.

Veď veriaci človek sa
spoveďou vracia k vnú-
tornej jednote, k svojej
vlastnej identite. Po úp-
rimnom vyznaní mu  Boh
odpúšťa celú vinu a do-

káže na ňu zabudnúť. Keďže ho prijíma
Boh, môže i on prijať seba. Táto,
z milosti Boha, darovaná jednota mu
otvára novú cestu k blížnym. A tak,
keďže spoveď zjednocuje človeka so
sebou samým a s Bohom, zjednotí ho
zároveň i s jeho okolím. Takto je spoveď
prostriedkom spásy, ktorý podporuje
spoločnosť a dáva silu žiť v pokoji,
v porozumení a bratskej láske.

Prebuďme sa i my, a vstaňme z mŕt-
vych zo svojich hriechov! Dovoľme Kris-
tovi a jeho cirkvi, aby nás zmierili s
nebeským Otcom. Potom i tohtoročná
Veľká noc bude pre nás opravdivým
Exodom – prechodom zo starého spôso-
bu života k novému, čo bude i zárukou
nášho budúceho Vzkriesenia.      – bl –

PREBUÏME SAPREBUÏME SAPREBUÏME SAPREBUÏME SAPREBUÏME SA



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Počas nasledujúceho týždňa bu-
deme spovedať nasledovne:
Trebišov: ráno pred sv. omšou,
dopoludnia od 10.30,
popoludní: St,Štv, Pi od 15.00
Vojčice: Ut od 16.00
Zempl. Hradište: Štvrt od 17.00

2. V sobotu 5. 4. bude vo Vojčiciach
od 9.00 veľkonočná sv. spoveď.

3. Sviatosť pokánia pre chorých a
starých: 5. 4. od 14.00 - Vojčice

        7. 4. od  8.30  - TV sever
        8. 4. od  8.30  - TV juh

Prosíme nahlásiť záujemcov v sa-
kristii.

Duchovná obnova vo farnosti
(Trebišov a Vojčice)

Program:
piatok: 17.30 kríž. cesta, pri sv.

     omši meditácia
sobota:10.30 Fatimská sobota

      11.30 sv. omša + prednáš.
nedeľa:14.00 predáška + kríž.ces.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA
Iz 65,17-21; Ž 30; Jn 4,43-54 6.45

11.30

17.00
Ez 47,1-9.12; Ž 46; Jn 5,1-3.5-16 6.45

11.30

17.00
Iz 49,8-15; Ž 145; Jn 5,17-30 6.45

11.30

17.00
Ex 32,7-14; Ž 106; Jn 5,31-47 6.45

11.30

18.00
Sv. Izidora, bs. uč. 6.45 prvý piatok

Múd 2,1a.12-22; Ž 34; Jn 7,1-2.10.25-30 11.30
17.30 krížová cesta

18.00
Jer 11,18-20; Ž 7; Jn 7,40-53 11.30 10.30 fatimská sobota

Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam. 18.00

7.30

9.00

10.30
14.00 krížová cesta

Jer 31,31-34; Ž 51; Hebr 5,7-9; Jn 12,20-33 18.00

St     
2. 4.

Št     
3. 4. Odpusť, Pane, vinu svojmu ľudu.

Po     
31. 3.

Ut     
1. 4.

Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý 

a veľmi láskavý.

S nami je Pán zástupov, našim 

útočišťom je Pán, náš Boh.

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma 

vyslobodil.

5. nedeľa v pôstnom období

So     
5. 4.

Ne     
6. 4.

Pi     
4. 4. Pane, buď pri tých, čo majú srdce 

skrúšené.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

6.4.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová D. Gajdošová M. Sakáčová B. Dinisová

2. čítanie Ľ. Bajus P. Urban A. Potocká M. Švagrovská

prosby J. Galgan M. Ruttkayová J. Karniš

������������������������������

������������������������������

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.30  – Ústav Ut, Št o 11.00

Kasárne Ne o 11.00

1. Čo je Cirkev, kto ju tvorí, ako ju
chápem?

2. Čo pre mňa znamenala Cirkev v
doterajšom živote?

3. Pamätáš vo svojich modlitbách na
Svätého Otca a diecézneho bisku-
pa aj mimo sv. omše?

4. Nakoľko si uvedomujem, že naša
farnosť je súčasťou arcidiecézy a
že ja patrím k diecéznemu spolo-
čenstvu veriacich?

5. Ako sa zúčastňujem na živote a
poslaní arcidiecézy?

6. Ako dostatočne som informovaný
o živote a dianí v arcidiecéze?

7. Ako u veriacich podporiť živé uve-
domenie príslušnosti k partiku-
lárnej Cirkvi?

8. Akú dôležitosť pripisujeme účasti
na sláveniach, ktorým predsedá
diecézny biskup?

9. Čo treba urobiť, aby sa pastierske
listy dôslednejšie prenášali do
života?

10.Má naša farnosť kontakt s die-
céznou kúriou zvlášť s jej pas-
toračnými zložkami (katechetické
stredisko, škoslký úrad, charita)?

11.Čo oceňujete na práci diecéznej
kúrie a jej jednotlivých oddelení?
Čo by sa malo zlepšiť?

12.Ktoré štruktúry chýbajú, ktoré sú
málo funkčné?

13.Čím a v ktorej oblasti arcidiecézy
a jej života môžem poslúžiť a pri-
spieť?

14.Čo vylepšiť na dekanátnej úrovni
pre lepšiu spoluprácu farnosti da-
ného územia?

Čakáme na vaše pripomienky.

NAŠE POVOLANIE BYT¡ JEDNOU CIRKVOU

Postoje, názory, postrehy

ARCIDIECÉZNA SYNODA
Synoda je zhromaždenie vybraných

kňazov a veriacich diecézy, ktoré má
poskytnúť biskupovi pomoc pre dob-
ro celého diecézneho spoločenstva.
Úlohou synody je spoznať a zdoku-
mnetovať náboženský život v diecéze,
rozlíšiť jeho pozitíva a negatíva;
skúmajúc názory, poznatky a skú-
senosti hľadať najvhodnejšie rieše-
nie ako prehĺbiť náboženský život a
tak posvätiť veriacich. Táto synoda
je v našej arcidiecéze už druhou od
vzniku diecézy.

(podrobnejšie informácie o synode
nájdete v bulletine Synoda)


