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Božieho milosrdenstva

16

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

KTORÉ NEVEDÚ
DO BOZ¡IEHO
CHRÁMU

Načo je taký svetonázor, ktorý
tvrdí, že človek je len dielo prírody
a jeho smrťou všetko končí?

Načo je na svete ateizmus, ktorý
neuznáva Boha, a teda neverí vo
večnosť?

Pre mňa nemá nič význam, žiadna
moja práca, žiaden môj dobrý sku-
tok, keď nebudem žiť večne. A teraz
možno ešte ťažšie, ale o to pravdi-
vejšie:

Načo sú náboženstvá jehovistov,
budhistov, hinduistov, ktoré neveria
vo vzkriesenie tela a duše? Mne
nirvana – „rozplynutie“ v Atmanovi
nestačí. To, že sa snažia človeka vy-
chovať k ľudskosti, k sile prijať utr-
penie, či vychovať k vyrovnanosti,
mne osobne nestačí. Ja chcem žiť
večne, taký ako som, ja so svojou
podstatou, chcem žiť večne.

NA JEDNO OKNO VEDÚCE
priamo na hlavnú ulicu zaklo-
pe jedna starenka. Domáca

pani otvorí okno a pýta sa starenky
čo chce. Ona jej hovorí: „Vedie táto
ulica do chrámu?“ Domáca pani od-
povedá: „Nie, nevedie!“ Starenka
pokrúti hlavou, pomaly sa vydá ďalej
na cestu, ale ešte pred tým povie

Bez vzkriesenia Krista, bez jeho
prázdneho hrobu je všetko zbytočné
a márne tak, ako o tom hovorí apoš-
tol Pavol: Keby Kristus nevstal
zmŕtvych, márne je naše kázanie,
márna je naša viera...

A tak sa tešte, že tu v našom
meste, všetky ulice vedú k chrámu,
či k chrámom, kde sa vždy ohlasuje
Kristus ako nádej a istota pre
každého človeka, kde sa ohlasuje, že
smrť nie je definitívum, kde sa ohla-
suje, že zrada nebude mať posledné
slovo, kde sa ohlasuje, že prázdny
hrob je istota našej viery. Najdôleži-
tejšie posolstvo Veľkej noci: Kristus
žije, niet ho tu, vstal zmŕtvych, hrob
je prázdny...

V jednom meste zomrel človek,
volal sa Varlam. Od svojich mladých
rokov bol tvrdý ateista, komunista.
Počas celého života bojoval proti
Bohu a ľuďom, ktorí v Boha verili.
Mnohých dal uväzniť, popraviť, fa-
lošne odsúdiť. V meste, ktoré viedol,
nechal vyhodiť do vzduchu nádherný
chrám Bohorodičky. Od tej chvíle už
žiadne ulice v tomto meste neviedli
do chrámu. Urobili mu ateistický
pohreb, pochovali do zeme. Keď sa
však na druhý deň ako prvá pre-
budila manželka jeho jediného syna
a pozrela von cez okno, veľmi vy-
kríkla. Pod stromom stál nebohý
Varlam. Nastala panika, opäť ho po-
chovali. Toto sa ale opakovalo ešte
dvakrát za sebou. Jednoducho mŕt-
vola Varlama sa každé ráno ocitla
v záhrade jeho syna. Nakoniec stráž,
ktorá strážila hrob Varlama, chytila
ženu, ktorá jeho mŕtvolu trikrát za
sebou vykopala. Postavili ju pred

súd a ona prehovorila. „Varlam,
ktorého vy oslavujete, bol krutý a zlý
človek, nezaslúži si, aby odpočíval
v pokoji, v hrobe. Dokedy budem žiť,
nikdy mu nedám pokoj, vždy ho vy-
kopem a hodím krkavcom, aby ho zo-
žrali. Vás, jeho príbuzných, žiadam,
aby ste to urobili. Nemôžeme ho ne-
chať v hrobe, zabudli by sme na všetky
zverstvá, ktoré vykonal...“

Ach, Bože, aký kontrast so Vzkrie-
sením. My hlásame Krista ukrižova-
ného, my hovoríme o jeho prázdnom
hrobe, my hovoríme o nádherných
hodnotách viery, o nádherných hod-
notách kresťanstva, my hovoríme
o živote s čistým a spokojným svedo-
mím, lebo tak nás učil Kristus. My
hovoríme, že nás Kristus naučil od-
púšťať, my hovoríme, že Kristus
zomrel a vstal zmŕtvych za všetkých
ľudí.

Je potom zbytočné vykopávať iné
hroby. Ak Kristus nevstal a nežije,
všetko je zbytočné...

Ak vám niekto zaklope na okno a
bude sa vás pýtať, či táto ulica vedie
do chrámu, s úsmevom na tvári, ale
aj s radosťou mu povedzte. U nás
všetky ulice vedú do chrámu, veď
chrám je dušou i srdcom nášho mes-
ta. Tu sa ohlasuje: Kristus žije.     

Jozef Dronzek, dekan

takéto nádherné slová: „Načo sú na
svete, v meste, ulice, ktoré nevedú
do chrámu! “

Nádherná a krásna myšlienka,
ktorú môžeme v súvislosti s posol-
stvom Vzkriesenia transformovať aj
do otázky:

Načo sú hroby, v ktorých vraj
navždy ostávajú ľudské telá rozpad-
nuté a splynuté so zemou? pokračovanie na 4. strane

ZBYTOÈNÉ SÚ ULICE, KTORÉ NEVEDÚ DO BOZ¡IEHO CHRÁMU
pokračovanie z 1. strany



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18.00 10.30

Nový Ruskov 18.00 9.00
Rómska osada 16.00

nemocnica 16.00 16.00 16.00 16.00
ústav 11.00 11.00 11.00

L
eg

en
d
a:

  
 †

 ú
m

ys
el

 z
a 

zo
sn

u
lý

ch
, 

¤
 ú

m
ys

el
 z

a 
zd

ra
vi

e 
a 

B
ož

ie
 p

ož
eh

n
an

ie

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6.30 † Katarína

Sk 4,23-31; Ž 2; Jn 3,1-8 11.30 † Mária

Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na Pána. 18.00 † Mária, Juraj

Sv. Anzelma, bs. uč. 6.30
Sk 4,32-34; Ž 93; Jn 3,7b-15 11.30 † Mária, Michal

Pán kraľuje, oslavujme ho. 18.00 ¤ Jana, Martina, Daniel

6.30
Sk 5,17-26; Ž 34; Jn 3,16-21 11.30 † Alžbeta, Mária, Ján, Anna

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 18.00 † Michal, Dagmar

Sv. Vojtecha, bs. mč. 6.30
Sk 5,27-33; Ž 34; Jn 3,31-36 11.30 † Milan, Jozef

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 18.00 ¤ Helena, Miriam

Sv. Juraja,mč., Sv. Fidélia,kň.mč. 6.30
Sk 5,34-42; Ž 27; Jn 6,1-15 11.30 ¤ Tomáš, Judita, Andrej, Juraj

Pán je moje svetlo a moja spása. 18.00 † Juraj

Sv. Marka, ev.                 1 Pt 5,5b-14; 7.00 † Ľubomír, Irena, Albert

   Ž 89; Mk 16,15-20    Tvoje milosrdenstvo, 

Pane, ospevovať budem naveky. 18.00 † Mária

7.30 ¤ Michal, Zuzana

9.00 ¤ Dana

10.30
17.30 vešpery

Sk 3,13-15.17-19; Ž 4; 1 Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48 18.00 † Anna

So     
25. 4.

Ne     
26. 4.

3. veľkonočná nedeľa

Pi     
24. 4.

Po     
20. 4.

Ut     
21. 4.

St     
22. 4.

Št     
23. 4. 
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26.4.2009 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie P. Urban J. Karniš B. Dinisová

žalm D. Telepčáková
2. čítanie B. Lešová deti T. Majerská M. Bižová

prosby T. Tink A. Potocká D. Biž

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY
1. Veľkonočný dar. Týmto chceme vy-

sloviť veľké poďakovanie všetkým,
ktorí akoukoľvek čiastkou prispeli na
túto zbierku. Vďaka týmto dobrým
ľuďom sme mali štedrejšie sviatky.
Budeme sa snažiť, aby v našich srd-
ciach bol vždy dostatok vďaky všet-
kým, ktorí nás obdarili. My dostat-
kom modlitieb sa budeme snažiť spla-
tiť tento dar. Pán Boh zaplať! (Z listu
obdarovaných.)

2. Na vitráže bohuznámy venoval 15€.
Pán Boh zaplať!

3. Birmovanci, skupina p. dekana, bu-
dú mať stretnutie v pondelok 20.4.
2009 o 17.30 v kancelárii farského
úradu. Každý si donesie so sebou
krstný list (ak ešte neodovzdal a nie
je pokrstený v našej farnosti), ďalej
každý si vyberie birmovné meno a na-
hlási aj birmovného rodiča. Ten musí
byť praktizujúci kresťan a má mať sa-
mozrejme prijatú sv. birmovania.
Vrelo sa odporúča, aby to bol jeden
z krstných rodičov.

4. Ochranná osobných údajov: Na sve-
dectvo o krste a sobáši majú právo iba
osoby, ktorých sa to priamo týka (po-
krstená resp. zosobášená osoba), a tiež
farské úrady a arcibiskupský úrad. V
prípade maloletých ich zákonití zástup-
covia. Iným osobám (napr. bratovi,
švagrine, svokrovi, otcovi, matke) tieto
doklady je možné vydať len na základe
písomného splnomocnenia danej oso-
by. Kňazi a zamestnanci farskej kance-
lárie, ak prichádzajú do styku s osob-
nými údajmi, sú povinní o nich zacho-
vávať mlčanlivosť a nesmú ich
zverejniť, poskytnúť alebo sprístupniť
bez súhlasu arcibiskupského úradu aj
vzhľadom na ustanovenie §18 zákona
482/2002. Rešpektujte toto zákonné
nariadenie.

5. Veľkonočný koncert: V piatok 24.4.
vás pozývame na mládežnícku sv.
omšu a o 19.00 do PIVNICE, na kon-
cert skupiny Slnovrat. Vstupné 1€.
Viac o skupine na www.slnovrat.com

6. V dňoch 27.-30.4. sa pred večernou
sv. omšou budeme modliť s prvopri-

jímajúcimi k bl. Imelde, za prvé prija-
tie Eucharistie a sviatosti zmierenia.
Knižočky si môžete zakúpiť v sakristii
za 1€. Katechétka Beata.

7. Rádio Lumen pripravuje piatu roz-
hlasovú púť do Krakova, do Sanktu-
ária Božieho milosrdenstva, ktorá sa
uskutoční v piatok 1. 5. Jej tohtoroč-
né motto znie: Ohlasovať Božie milosr-
denstvo (podľa sv. Pavla). Organizu-
jeme 1-dňový zájazd. Cena je 20€. Od-
chod je v piatok 1. 5. o 02.00 hod.
spred kostola. Prosíme, aby ste sa
čím skôr nahlásili. Na 1-dňový zájazd
ide p. kaplán Stanislav.

8. V nedeľu 3. 5. bude odpustová sláv-
nosť ku cti sv. Jozefa Robotníka
v Zempl.Hradišti od 10.30 hod.

9. Poďakovanie Všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsobom prispeli k nádher-
ným prežitým sviatkom Veľkej noci,
vyjadrujeme svoje poďakovanie. Pán
Boh zaplať, kostolníkom, kurátorom,
zboru, kantorkám, lektorom, asisten-
cii, aranžérkam, sponzorom...

10. Sv. omša o 7.00 hod. Mnohí ste
nás oslovili, či by sme už od mája ne-
mohli mať prvú sv.omšu o 7.00 hod.
Vieme, že nie všetkým to vyhovuje,
ale tak isto vieme, že nie všetkým sa
dá vyhovieť. Niekto teda musí rozhod-
núť. Preto prvá sv. omša bude od
prvej májovej nedele už o 7.00 hod.

SSSSSOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNEOBÁŠNE     OHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKYOHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretíkrát:
Jozef Kasarda a Štefánia Krištofová
Roman Gašpar a Ivana Andrejčáková
Pavol Procházka a Jana Bandoľová
Andrej Macko a Blanka Ťuchová

Ing. Peter Piňko a MUDr. Marta Ferčáková
Ohlasujú sa druhýkrát:

Tomáš Rusňák a Tatiana Niskáčová
Tomáš Horkay a Štefánia Horná

Ohlasujú sa prvýkrát:
Milan Savko a Mgr. Natália Jurková

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to

na farskom úrade.


