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VZKRIESENÝVZKRIESENÝVZKRIESENÝVZKRIESENÝVZKRIESENÝ

PPPPP Á NÁ NÁ NÁ NÁ N
INULOSŤ A BUDÚCNOSŤ SA
stretli v dnešku Vzkrieseného:
toho, čo bol mŕtvy a čo žije.

Medzi vzkriesením Krista a jeho zja-
vením v sláve prebieha náš čas a na-
ša cesta. Kráčame vo svetle vie-
ry, ale aj v temnote viery.

Naša viera sa opiera
o svedectvo tých, čo Vz-
krieseného videli. Svet
okolo nás a generácia
po nás však žijú z vie-
ry, ktorú my vyzná-
vame a svojím životom
dosvedčujeme. V eu-
charistickom slávení
vidíme a počúvame ús-
tredné tajomstvo našej
viery: Pánovu smrť a
jeho vzkriesenie. A už
teraz sa stretáme
s tým, ktorý príde
v sláve, aby nás súdil
a zachránil.

Fakt prázdneho hrobu nie je mož-
né obísť. Treba sa zamyslieť nad
tým, prečo je prázdny. Hrob je prázd-
ny, teda, čo sa stalo s telom? Anjeli
hovoria, že vstalo z mŕtvych. Je mož-
né, aby telo ožilo? Odkiaľ vzalo takú
moc? Nepopierateľným faktom je, že
ho videli živého. Počas štyridsiatich
dní sa zjavoval učeníkom, zhovárali
sa s ním, jedli s ním, mohli sa ho
dotýkať…

Teda on skutočne vstal z mŕt-
vych… Žije!

Jeho Duch oživil mŕtve
telo.

To značí, že duch má
moc oživiť telo.

To značí, že smrť je
odchodom ducha z tela.

To značí, že duch
môže vrátiť telu život.

Kristov prázdny hrob
mi hovorí o mojej ne-
smrteľnosti.

Kristov Duch oživil
jeho telo. Musí to byť
veľmi silný Duch živo-
ta. Keď bude aj vo mne
jeho Duch, aj ja vsta-
nem s ním k plnosti
večného života.    – jg –

ERIACI SI UŽ OD DÁVNA kla-
die otázky: Prečo vlastne ve-
rím? Je to čo verím, vôbec
pravda? Aké sú znamenia, kto-

ré vedú k viere?
Hlavným znamením, ale aj svedkom

viery je predovšetkým Ježiš z Nazareta.
No otázka o pravdivosti viery zostáva
i u Ježiša otvorená. Pozerajúc ľudsky:
stroskotal na kríži. Ako milióny ľudí
pred ním i on sa stal korisťou moci
klamstva a násilia. S Ježišovou osobou
bola mŕtva i jeho „vec“, pravdivosť jeho
zvesti bola zásadne spochybnená.

Ale pravdu má sv. Pavol: „A keď
Kristus nevstal, vaša viera je márna… ak
len v tomto živote máme nádej v Kristovi,
sme najúbohejší zo všetkých ľudí “ (1Kor
15, 17, 19).

V Ježišovom vzkriesení Boh s koneč-
nou platnosťou definoval sám seba
a zjavil svoje božstvo. Je Bohom, ktorý

ustále – najmä v tiesni (2 Kor 1, 3-11).
Na otázku o dôkaze odpovedá: skúmajte
seba samých ( 2 Kor 13, 5). Skúsenosť
potvrdzujúcej viery je teda možná len
vtedy, keď do nej vstúpime a sami
s ňou urobíme pokus. Pravdivosť dejín
začatých Kristom bude v znameniach
prežívať len ten, kto sa nechá do tých-
to dejín vtiahnuť. K svetlu dôjde len
ten, kto pozná pravdu (Jn 3, 21). Prav-
da viery klíči iba v konaní viery.

Bez ohľadu na to, kam zaviedlo kres-
ťana jeho myslenie, vždy ho nakoniec,
akoby prirodzene, pritiahne k pohľadu
na kríž. Celé Kristovo tajomstvo je ta-
jomstvo zmŕtvychvstania, ale tiež tajom-
stvo smrti. Jedno nemôže byť bez dru-
hého a vyjadruje ho jedno a to isté slo-
vo: pascha = prechod. Sv. Bernard píše:
„Kristus nezostal ležať, ale vstal. Nevrátil
sa späť, ale prešiel. Nezariadil sa znovu (na
zemi), ale usadil sa vyššie. A ani táto Veľ-

VE¼KÁ NOC – VE¼KÁ NOC – VE¼KÁ NOC – VE¼KÁ NOC – VE¼KÁ NOC – ZÁKLAD NAŠEJ VIERZÁKLAD NAŠEJ VIERZÁKLAD NAŠEJ VIERZÁKLAD NAŠEJ VIERZÁKLAD NAŠEJ VIERYYYYY
dáva život mŕtvym. U neho je možná
nádej proti všetkej nádeji (Rim 4, 17).

Ježišovo vzkriesenie a Božia moc
v ňom definitívne zjavená je najhlbším
dôvodom veriacej nádeje. Je základom,
počiatkom a príchodom sveta zachrá-
neného z moci zla, bezprávia, lži a ná-
silia. Preto veľkonočná viera bola od
počiatku napádaná a bola odkázaná na
uisťujúce znamenia.

Už od začiatku boli zaznamenávané
mená pôvodných svedkov (1 Kor 15, 5-
8), poukazovalo sa na skúsenosti veria-
cich pri spoločných hostinách a na
prázdny hrob. Ten však nebol tým
hlavným; môže mať platnosť iba ako
znamenie, ktorým sa veľkonočná viera
robila a robí vierohodnou; prázdny hrob
bol vykladaný tiež ako výsledok podvo-
du (Mt 28, 13). Preto Pavol poukazoval
na vlastné skúsenosti vo viere: v tej
môžeme skusovať veľkonočnú silu ne-

ká noc, ktorú slávi-
me, neznamená ná-
vrat, ale Prechod. A
Galilea, v ktorej sa
má Zmŕtvychvstalý
ukázať ako sľúbil,
neznamená, že zo-
stáva pozadu, ale
že mení svoje sídlo.“

Aká je naša vie-
ra v Krista, v jeho
zmŕtvychvstanie,
v jeho Prechod?
Zvlášť v tieto dni si môžeme upevniť na-
šu vieru, prehĺbiť ju, zdokonaliť. Ale na-
ša viera sa nemá prejaviť len cez Veľkú
noc. Vierohodnosť viery sa nedá ukázať
len abstraktne a intelektuálne. Je to
úloha spoločenstva veriacich. Aby sme
oslávili zmŕtvychvstalého Krista, zvolaj-
me: „Pane, verím, pomôž mojej nevere“ (Mk
9, 3).  – bl –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

K
a

n
ce

lá
ri

a
 f

a
rs

ké
h

o 
ú

ra
d

u
: 

 d
op

ol
u

d
n

ia
 P

o 
– 

P
i

9
.0

0
 –

 1
0
.3

0
, 

 p
op

ol
u

d
n

í 
P
o 

– 
S
t 

1
5
.0

0
 –

 1
6
.0

0
, 

Š
t

–
P
i 

1
5
.0

0
 –

 1
6
.3

0
V

 p
rv

op
ia

tk
ov

om
 t

ýž
d

n
i p

op
ol

u
d
ň

a
jš

ia
 s

lu
žb

a
 v

 k
a

n
ce

lá
ri

i n
ie

 je
!  

 K
rs

tn
á 

ná
uk

a:
pi

at
ok

 o
 1

6
.0

0
  

S
ob

á
šn

a
 n

á
u

ka
:

so
bo

ta
 o

 9
.0

0

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA
Veľkonočný pondelok 7.30

Sk 2,14.22-32; Ž 16; Mt 28,8-15 9.30
Moje srdce sa raduje a plesá moja duša. 10.00 sviatosť krstu

Veľkonočný utorok 6.45
Sk 2,36-41; Ž 33; Jn 20,11-18 11.30

Milosti Pánovej plná je zem. 17.00
Veľkonočná streda 6.45

Sk 3,1-10; Ž 105; Lk 24,13-35 11.30
S radosťou spievajme Pánovi a oslavujme ho. 17.00

Veľkonočný štvrtok 6.45
Sk 3,11-26; Ž 8; Lk 24,35-48 11.30 + začiatok adorácie

Aké vznešené je tvoje meno, Pane, Bože náš. 18.00 záver adorácie

Veľkonočný piatok 6.45
Sk 4,1-12; Ž 118; Jn 21,1-14 11.30

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom 

uholným. 18.00

Veľkonočná sobota 6.40
Sk 4,13-21; Ž 118; Mk 16,9-15

Vzdávame t i vďaky, Pane, Bože milosrdný. 18.00

7.30

9.00

10.30 sviatosť krstu

15.00 pobožnosť 

Sk 4,32-35; Ž 118; 1Jn 5,1-6; Jn 20,19-31 18.00

St     
23. 4.

Št     
24. 4.

Po     
21. 4.

Ut     
22. 4.

2. veľkonočná nedeľa

So     
26. 4.

Ne     
27. 4.

Pi     
25. 4.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 9.00 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 10.30 19.00 10.30

27.4.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie A. Zapotoková P. Urban J. Hudáček M. Žiaranová

2. čítanie M. Čierna M. Ruttkayová D. Kassay J. Kucharčík

prosby H. Magurová R. Černáková K. Kassayová

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach bude v nedeľu 27. 4. o 14.00 pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA

23. APRÍL – SV. VOJTECH
(956? – 997)

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

Kasárne Ne o 11.00

ARODIL SA NA HRADE Libici
pri Poděbradoch. Jeho otec bol
slávny český vladyka Slavník.

Matka sa volala Strezislava. Meno
Vojtech znamená „útecha vojska“.
Prvé vzdelanie a svedomitú výchovu
dostal na otcovskom hrade. Tu sa
naučil dokonale po latinsky. Na vyš-
šie vzdelanie ho poslali do školy pri
biskupskom chráme v Magdeburgu.
Tu mu arcibiskup Adalbert udelil
sviatosť birmovania a dal mu svoje
meno.

V r. 981 mu umrel otec a Vojtech
sa vrátil do Prahy, kde bol v tom is-
tom roku vysvätený za kňaza. Po
smrti biskupa Dětmara bol r. 983
Vojtech, prvý z Čechov, jednomyseľne
zvolený za biskupa. V r. 983 vo Ve-
rone cisár Oto II. schválil jeho voľbu.
Na spiatočnej ceste do Prahy ho ľud
vítal s jasotom. Hoci bol mladý, mal
najkrajšie vlastnosti tela i duše. Bol
učený, ale pokorný, nábožný a nad-
mieru dobročinný. Spával na holej
zemi. Pracoval na poli a pri svojom
stole každodenne hostil 12 chudákov
a sám ich obsluhoval. V Čechách ne-
bol pochopený a dokonca Boleslav II.
mu zakázal stavať kostoly.

Rozhodol sa vzdať biskupského
úradu. V r. 989 sa vybral do Ríma,
kde si žiadal od pápeža Jána XV.
dovolenie opustiť biskupstvo. Potom
tu vstúpil do benediktínskeho kláš-
tora sv. Bonifáca na Aventíne, kde
vykonával všetky práce. Česi spozna-
li, čím im bol Vojtech, keď ho stratili.
Na ich prosbu ho pápež Ján XV.

ÈÍTANIA NA VE¼KONOÈNÝ PONDELOK

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Patrik Olah a Beáta Šurimová
Ján Filip a Adela Borščová

Ivan Jurko a Mária Dolobáčová
Martin Ižo a Ľubomíra Mazurkovičová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

21.4.2003 7.30 9.00 10.30
1. čítanie M. Čierna B. Šimková J. Karniš

prosby J. Galgan D. Gajdošová A. Potocká�������������������������������

posiela v r. 992 späť do Prahy. Vzal si
so sebou aj 12 mníchov.

Tentokrát podporovaný kniežaťom
Boleslavom II. založil v r. 993 be-
nediktínsky kláštor v Břevnove pri
Prahe. Kláštor sa stal semeniskom
kresťanskej kultúry a vzdelanosti
v Čechách. Potom sa Vojtech vybral
na Moravu a pravdepodobne i na Slo-
vensko. Po návrate do vlasti našiel
rozhárané pomery. V r. 994 po druhý
raz odišiel do Ríma do kláštora a v r.
995 bol už v kláštore na Aventíne.
Na žiadosť Boleslava II. sa opäť
chcel vrátiť. Na ceste späť sa dozve-
del, že mu Vršovci zavraždili štyroch
bratov so ženami a deťmi. Odišiel
teda do Hnezdna. Rozhodol sa hlásať
evanjelium pohanským Prusom. Po-
hanský kňaz Sikka dal Vojtechovi
smrteľný úder sekerou a ostatní ho
šípmi a kopijami dobili. Pohania mu
odsekli hlavu a nastokli ju na kôl.
Stalo sa to 23. apríla 997. Knieža
Boleslav Chrabrý vykúpil jeho telo
váhou zlata a pochoval ho v Hnezd-
ne. Knieža Břetislav I. v r. 1039 dal
preniesť pozostatky do Čiech a uložiť
v Chráme sv. Víta v Prahe. Už dva
roky po smrti ho pápež Silvester II.
vyhlásil za svätého.         – rm –


