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ÁN JEŽIŠ VTIAHOL do Jeruza-
lema ako Kráľ, ako skromný,
pokorný Kráľ. Ide v ústrety svoj-

mu najhlbšiemu poníženiu s božskou
vznešenosťou. Ide na smrť. Pri Pos-
lednej večeri dáva svojim učeníkom
svoje obetované telo ako chlieb živo-
ta, svoju vyliatu krv ako znamenie
Novej zmluvy.

Ježiš je Mesiáš-Kráľ, je Boží Syn,
mocný slovom i skutkom. On je Boží
Služobník, poslušný Otcovi až na
smrť. Jeho národ ho nespoznal, ani
učeníci ho nepochopili. Jediný, čo ho
v Markovom evanjeliu nazýva „Božím
Synom“, je pohanský stotník. Keď vi-
dí Ježiša umierať, volá: „Tento človek
bol naozaj Boží Syn.“ Ježiš Kristus
sa na kríži odovzdáva v láske svojmu
Otcovi, stáva sa darom lásky pre
všetkých ľudí.

Dnešná liturgia stavia vedľa seba
dve skutočnosti: Kráľovský vstup Je-
žiša Krista do Jeruzalema a pokoru-
júce vystupovanie z Jeruzalema na
šibenicu kríža. Jeho vstup do Jeru-L

zalema sa s-
končil zdanli-
vým neúspe-
chom, lebo po
n i e k o ľ k ý c h
dňoch ho od-
súdili na smrť
a vyviedli z mesta na Golgotu. Lenže
práve vtedy ten odmietnutý a pohŕ-
daný, uprostred rúhania a výkrikov:
„Ukrižuj ho!“, začína svoje večné
kraľovanie nad svetom.

Tvárou v tvár týmto skutočnostiam
musím pochopiť,
že nie každý triumf je víťazstvom,
že nie každá pochvala je odmenou,
že nie každé uznanie je rovnocenné

s prijatím,
že nie každé odmietnutie je poníže-

ním,
že nie každá smrť je prehrou.

Lebo iná je ľudská miera a iná je
miera Božia.

Boh povyšuje ponížených pre jeho
meno a opovrhnutým dáva meno nad
všetky iné mená.  – jg –

»HOSANNA! »HOSANNA! »HOSANNA! »HOSANNA! »HOSANNA! POPOPOPOPOZZZZZ¡¡¡¡¡EHNANÝ, KTORÝ PRICHÁDZAEHNANÝ, KTORÝ PRICHÁDZAEHNANÝ, KTORÝ PRICHÁDZAEHNANÝ, KTORÝ PRICHÁDZAEHNANÝ, KTORÝ PRICHÁDZA
V MENE PV MENE PV MENE PV MENE PV MENE PÁNOVOM!«ÁNOVOM!«ÁNOVOM!«ÁNOVOM!«ÁNOVOM!« (Jn 12, 13)

EĎ SA RAZ Alexander Mace-
dónsky, vládca väčšiny zná-
meho sveta staroveku, dos-
tal do Atén, uvidel čudného

muža žijúceho v sude. Obraz ho
natoľko zaujal, že pristúpil bližšie a
spýtal sa chlapíka-filozofa Diogena,
čo môže pre neho urobiť. Grék sa
trochu nespokojne zahniezdil a
povedal: „Veličenstvo, ustúp mi zo
slnka.“

Svetovládca užasol. „Keby som
nebol Alexandrom, chcel by som byť
Diogenom!“ vyhlásil.

„Askéza“. Slovo prísne
ako ľadový štít. Len tí
najodvážnejší majú guráž
zmerať si s ním sily. V
staroveku odchádzali ľudia
do samoty na pôsť, aby
sa mimo spoločnosti bez
jedla a vody pokúsili
aspoň trochu nazrieť za
hranice konečna.

Svojím spôsobom sa
postili. Dozvuky tohto
obdobia dodnes vídame
počas Veľkého týždňa na
Filipínach, kde sa niektorí veriaci
dávajú počas procesií ukrižovať.
Všetci to robia preto, aby si odpykali
hriechy a tresty už tu na zemi.

Aj Alexander Veľký tušil, že „ču-
dný muž“ je bohatý na múdrosť, po-
zornosť, že v pokoji žije svoj zvlášt-
ny život a on „veľký“ nemá odvahu
ho nasledovať.

Úprimne musíme uznať, že ak by
sme z pôstnych praktík minulosti
vylúčili všetko prehnané, ostane

jadro, ktoré možno považovať za
aktuálne aj pre súčasného kresťana.

Láska vyjasňuje obsah kresťan-
ského pôstu aj zoči-voči asketickým
praktikám iných náboženstiev. Mu-
síme ale uznať, že tí druhí ho berú
omnoho vážnejšie ako my.

Mohamendáni, napríklad celý me-
siac ramadán, nejedia v čase slne-
čného svitu. Niektoré hinduistické
sekty sa úplne vyhýbajú požívaniu
mäsa počas celého svojho života.

Kresťanský pôst, ako ho dnes po-
známe, nie je najdlh-
ší, ani najprísnejší. Vý-
nimočným ho robí iba
vzťah ku Kristovi. Lás-
ka k trpiacemu Bohu
odlišuje kresťana od
budhistu, moslima, ži-
da. Kresťan sa svojou
kajúcnosťou túži pri-
blížiť ku Kristovi.

Ak sa ako kresťania
postíme - napriek to-
mu, že Kristus ostáva
s nami až do skonče-
nia sveta, tak len pre-

to, lebo si sprítomňujeme chvíle,
keď nám ho vzali. Ten, čo Pána
miluje, chce ho sprevádzať nielen do
Kány Galilejskej, ale aj na Golgotu.
Je to vrúcna túžba byť bližšie k
Ježišovi.

– km –

Pôst, ktorý dáva z¡ ivot



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Iz 42,1-7; Ž 27; Jn 12,1-11 6.45

11.30

17.00
Iz 49,1-6; Ž 71; Jn 13,21-33.36-38 6.45

11.30

17.00
Iz 50,4-9b ; Ž 69; Mt 26,14-25 6.45

11.30

17.00
Zelený štvrtok Pánovej večere

Ex 12,1-14; Ž  116; 1Kor 11,23-26;Jn 13,1-15

T ento kalich dobrorečenia je účasťou na 

Kristovej krvi.

V eľký piatok - Sláv.utrp.a smrti Pána

obrady

Ot če, do t vojich rúk porúčam svojho ducha. záv. poklony v hrobe:20.00

Biela sobota–Veľkonočná vigília

20.00

7.30 6.30 požehnanie jedál

9.00

10.30
15.00 vešpery

Sk 10,34-43; Ž 118; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9 18.00

Veľkonočná nedeľa Pánovho 
zmŕtvychvstania

So     
19. 4.

Ne     
20. 4.

Pi     
18. 4.

Iz 52,13-53,12; Ž 31;Heb r 4,14-16;5,7-9; 
Jn 18,1-19,42

Gn 1,1-2,2; Ž33; Gn22,1-18; Ž16; Ex 14,15-15,1; 
(Ž)Ex 15; Iz 54,5-14; Ž30; Iz 55,1-11; (Ž) Iz 12; 

Bar 3,9-15.32-4,4; Ž19; Ez 36,16-28; Ž42; Rim 6,3-
11; Ž118; Mk 16,1-8

St     
16. 4.

Št     
17. 4.

Po     
14. 4.

Ut     
15. 4.

Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju 

spásu.

Pán je moje svetlo a moja spása

18.00

7.30 začiatok poklony

+ tichá poklona v hrobe, 

záver: 20.00

9.00 krížová cesta okolo kostola

15.00
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 17.00 20.00 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

20.4.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie J. Galgan M. Ruttkayová P. Lörinc M. Švagrovská

2. čítanie Ľ. Bajus R. Černáková M. Sakáčová B. Dinisová

prosby K. Balintová P. Urban N. Tomková

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach bude krížová cesta v piatok 11. 4. o 17.30 a v nedeľu 13. 4. o 14.00.
Sväté omše – kaplnky

Nemocnica Po, St o 16.00, Ne 16.30  – Ústav Ut o 11.00

1. čítanie P. Urban

2. čítanie M. Ruttkayová

prosby H. Magurová

1. čítanie J. Karniš

2. čítanie J. Hudáček

I.         1. čítanie D. Kassay

2. čítanie P. Urban

3. čítanie Ľ. Bajus

4. čítanie M. Ščerbej

5. čítanie M. Švagrovská

6. čítanie K. Kassayová

7. čítanie M. Žiaranová

II.         1. čítanie A. Zapotoková

prosby B. Dinisová

Zelený štvrtok

Veľký piatok

Veľkonočná vigília
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ÈÍTANIA NA VE¼KONOÈNÉ

TROJDNIE 1. V Po, Ut, St budeme spovedať
pred každou rannou sv. omšou,
dopoludnia od 10.30hod. a po-
poludní od 15.00.

2. Veľký piatok je  dňom pôstu a
pokánia.

3. Uctenie sv. kríža v Božom hrobe
spolu so sv. prijímaním a mod-
litbou na úmysel Sv. otca je spo-
jené so získaním úplných od-
pustkov.

3. Veľkonočná vigília:
obrady majú začiatok na dvore,
kde bude požehnanie ohňa a Veľ-
konočnej sviece. Po požehnaní
pôjdeme v sprievode do kostola,
kde bude pokračovanie obradov.
Dôstojnosť slávenia Veľkonočnej
vigílie podporí aj náš nábožný
sprievod so sviecami, ktoré si
na túto príležitosť prinesieme.
Kto pristúpi ku sv. prijímaniu pri
obradoch Veľkonočnej vigílie, na
Veľkonočnú nedeľu môže prijímať
Eucharistiu už len raz.

4. V stredu o 17.00 bude krstná
náuka a sviatosť krstu bude na
Veľkonočný pondelok.

5. Vo Vojčiciach v nedeľu 20. 4.
budú o 14.00 hod. vešpery.

6. Požehnanie veľkonočných je-
dál: Trebišov - 6.30

Vojčice - 7.00
Zempl. Hradište - 7.30

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Patrik Olah a Beáta Šurimová
Ján Filip a Adela Borščová

Ivan Jurko a Mária Dolobáčová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

POPOLCOVÁ STREDA A VEĽKÝ
PIATOK:
Každý kresťan katolík v tieto dni má
povinnosť:
1. zdržiavať sa mäsitého pokrmu
2. zachovať pôst, t.j. 3x na deň jesť

a z toho len raz sa nasýtiť.

(Povinnosť pôstu zaväzuje od 18 rokov
do 60 rokov; povinnosť zdržiavať sa
mäsitého pokrmu zaväzuje od 14 rokov.)

PÔSTNA DISCIPLÍNA


