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5. apríla 2009
Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia

Pána

14

Resp.: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

2009
XII. ročník

U

Jozef Dronzek, dekan

SILA LÁSKY KRÍZ¡A

UŽ PO STÁROČIA JE ZVYKOM
každú Kvetnú nedeľu na začiatku
sv. omše konať slávnostný sprie-

vod, ktorým si pripomíname začiatok
krížovej cesty Ježiša Krista.

Ježiš však žil krížovú cestu po celý
svoj život, nielen cestou po vstupe do
Jeruzalema, keď neskôr vystupuje na
Golgotu. Tieto posledné kroky nahor
k „Lebke“ iba zviditeľnili sklamania,
útoky a porážky v jeho živote. Príťažli-

vosť krížovej cesty a úctu k nej treba po
stáročia s istotou hľadať v tom, že ľudia,
ktorí duchovne premyslia svoj život,
nevyhnutne zažívajú, že v živote Pána
existujú neuveriteľné paralely s ich
vlastným utrpením.

Zmyslom pôstu, ale aj celého nášho
života, je „zvládať“ vlastné utrpenia
podobným spôsobom, ako sám Kristus.
Keď si položíme otázku ako on „zvládol“
svoje muky, odpoveď je veľmi
ohromujúca: On napriek všetkému
bezpráviu a mučeniu ani na okamih
nepocítil nenávisť - ani k svojim katom,
ani k veľkňazom, ani k svojim
apoštolom, ktorí zlyhali, ani k svetu,
ktorý ho neprijal.

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo
činia.“ Ako z vriacej sopky vybuchuje
sila jeho lásky a dotýka sa všetkých,
ktorí hľadajú odpoveď, útechu či zmysel
svojho vlastného utrpenia v tomto svete.

Pôstne obdobie zintenzívňuje Pánovo
utrpenie až do
bodu, že sa stá-
va viditeľným
dokonca aj pre
často oslepené
oči srdca. Nádej
a túžobné žela-
nie Pána však
nie je, aby sme
trpeli, ale aby
sme aj milovali
tak, ako on mi-

loval. Jeho túžba po tejto láske sa ešte
celkom jasne vyjadruje v jej najhlbšej
dramatickosti v posledných Kristových
slovách: „Žíznim“.

On nielen odpúšťa ľuďom všetky
hriechy, ale oveľa viac: „On »túži«, on
»žízni« po svojich stvoreniach a ich
láske. Samozrejme vie, že jeho túžba
bude stále a stále znova sklamaná, že
namiesto vína lásky veľmi často zožne
ocot nenávisti“. Sila lásky Ježiša Krista,
ktorá sa tak výrazne prejavuje práve
v tomto období, sa dotýka všetkých,
ktorí hľadajú odpoveď, útechu, či zmy-
sel utrpenia.

Toto majme na mysli, keď vstupujeme
do veľkého a svätého Trojdnia.   n

počúvali, žasli a vraveli: » Nie je to ten, čo
v Jeruzaleme prenasledoval tých, čo vzývali
toto meno?« ...Keď uplynulo viac dní, Židia
sa uzniesli, že ho zabijú. ...No jeho učeníci
ho v noci vzali a v koši ho spustili cez
hradby.“ (Sk 9, 20-25). Aj dnešný pútnik
v Damasku môže navštíviť miesta, kde
sa Pavol zdržiaval – Dom Hanania, kde
sa skrýval, ale aj kostol v Damaskom
múre, odkiaľ sv. Pavol utiekol – bol
spustený v koši.

Pavol sa v tom čase utiahol do pustej
púštnej oblasti Arábie, kde premeditoval
svoje stretnutie s Pánom, ktorý ho usta-
novil za apoštola.

Pavol po udalosti pri Damasku jedno-
značne preukazuje svoju lásku ku Kristo-

vi. Začína ohlasovať Kris-
ta, a to „hneď“. Nevyč-
káva na to, až bude
priaznivejšia situácia, až
pominie nebezpečenstvo,

ani sa nespolieha, že to urobí niekto iný.
Keď Pavol ušiel z Damasku, odišiel

do Jeruzalema. Tam ho Barnabáš zavie-
dol k apoštolom. V Jeruzaleme sa však
zdržal veľmi krátko, lebo sa ho chystali
helenistickí Židia zabiť. Aby sa im vy-
hol, vrátil sa do svojho rodiska, kde
strávil cca 10 rokov, o ktorých nemáme
takmer žiadne správy. V Tarze ho okolo
r. 44 vyhľadal Barnabáš a priviedol do
Antiochie, kde spolu začali činnosť, kto-
rá sa stala začiatkom veľkej misie Pavla
k pohanom. V Antiochii ostali rok, hlá-
sali evanjelium a v tomto meste po prvý-
krát nazvali Kristových učeníkov kres-
ťanmi. Pre Pavla sa Antiochia v Sýrii sta-
la domovom, zázemím a spoločenstvom,
kde začínal a končil svoje misijné cesty.

Vyššie spomenutý príbeh Pavlovho
života by sme mohli charakterizovať
slovami: obrátenie – horlivosť a pokora.
Aké sú naše obrátenia, horlivosť a po-
kora? Čerpajme z bohatého života sv.
Pavla pre náš život, nech je pre nás
inšpiráciou na našej ceste tu i do
večnosti.   n

ROK
SVÄTÉHO

PAVLA
(29. júna 2008 – 29. júna 2009)

ZAÈIATKY
EVANJELIZÁCIE

ČO SA ODOHRALO PO ZNÁMEJ
udalosti pri Damasku, keď bol
Pavol Bohom povolaný do služ-

by? Nasleduje obdobie zhruba desiatich
rokov 35-45 po Kr., ktoré môžeme ozna-
čiť za obdobie ťažkej a pochmúrnej exis-
tencie. Je to obdobie veľmi intenzívnej
prípravy. Pavol začal písať až asi po 13
rokoch po udalostiach
pri Damasku, teda keď
dozrel a dosiahol pl-
nosť tajomstva Krista,
ktorého videl.

Keď Pavol prišiel do Damasku, poslal
Pán Ananiáša, aby ho pokrstil. Aj keď
návšteva u Ananiáša a zážitok pri Da-
masku sú časovo oddelené udalosti,
predsa sa navzájom dopĺňajú.

Pavol vo svojom liste Galaťanom sám
zdôrazňuje, že jeho apoštolát pochádza
z Božieho poverenia: „Ale keď sa Bohu,
ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou
milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne
svojho Syna, aby som ho zvestoval medzi
pohanmi” (Gal 1, 15-16). Sám Kristus
podobne ako ostatným apoštolom, tak aj
jemu dal jedinečné poslanie. Preto sa aj
Pavol nazýva apoštolom.

A aj Boh chcel, aby sa toto povolanie
stalo jasným vo vnútri Cirkvi, aby sa od-
stránili všetky pochybnosti. Sprostred-
kovanie Ananiáša malo Pavlovi pomôcť
pochopiť svoje apoštolské poslanie vo
svetle kresťanského spoločenstva.

O tom, že Pavol skutočne pochopil
posolstvo ktoré mu bolo zverené, nás in-
formujú aj Skutky apoštolov pričom zdô-
razňujú, že: „hneď v synagógach ohlaso-
val Ježiša, že je Božím synom. Všetci, čo to



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18.00 18.00 15.00 18.30 10.30

Nový Ruskov 18.00 19.00 15.30 19.00 10.30
Rómska osada 15.00

nemocnica 16.00 16.00 16.00 16.00

ústav 11.00 11.00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Iz 42,1-7; Ž 27; Jn 12,1-11          6.30

11.30 † Ján

18.00 † Jozef, Jozef, Mária, Michal

Iz 49,1-6; Ž 71; Jn 13,21-33.36-38          6.30

11.30 † Zuzana

18.00 † Irena

Iz 50,4-9b; Ž 69; Mt 26,14-25 6.30

11.30 † Verona, Ján

18.00 ¤ rod. Koliščakova

Zelený štvrtok Pánovej večere 19.00 ¤ rod. Sekačova

Ex 12,1-8.11-14; Ž 116;1Kor 11,23-26;Jn 13,1-15      

Tento kalich dobrorečenia je účasťou na 

Kristovej krvi.

8.00 ranné chvály

15.00 obrady+ sv. omša

Hebr 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1-19,42 19.00 krížová cesta v parku

Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. 20.00 nočné bdenie pri B. hrobe

Biela sobota–Veľkonočná vigília 8.00 ranné chvály

celodenná poklona

19.00 obrady+ sv. omša

6.30 požehnanie jedál pred kostolom

7.30 ¤ Štefan

9.00 ¤ Katarína, Ľubomír

10.30
Sk 10,34a.37-43; Ž 118; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9 18.00 † Zachariáš, Anna

Pán je moje svetlo a moja spása.

Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

Po         
6. 4.

Ut        
7. 4.

St         
8. 4.

Ne       
12. 4.

Veľkonočná nedeľa Pánovho 
zmŕtvychvstania

Pi         
10. 4.

Veľký piatok - sláv. utrp. a smrti 
Pána                        Iz 52,13-53,12; Ž31;

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

+ tichá poklona v hrobe, 

záver o 22.00

Št       
9. 4. 

So       
11. 4.
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12.4.2009 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie B. Lešová T. Majerská M. Bižová

žalm J. Babejová
2. čítanie T. Tink deti A. Potocká D. Biž

prosby P. Urban J. Karniš B. Dinisová

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY
1. Bohuznámi na vitráže darovali 50€ a 100€, pre núdz-

nych 50€. Pán Boh zaplať!
2. Dnes je zbierka na vitráže, srdečne Pán Boh zaplať!
3. Prosíme všetkých veriacich o pochopenie, že od

utorka už sv. zmierenia nebudeme vysluhovať. Sme
presvedčení, že celý post bol dostatočným priestorom
pre každého, aby si túto sviatosť vykonal. Aj my sa
potrebujeme na slávenie sviatkov pripraviť. Posledný
termín je ešte v pondelok v čase od 17.00-18.00.

Zelený štvrtok: Milí bratia a sestry!
Zelený štvrtok je pre kresťana veľký
deň. Vtedy Ježiš Kristus, povedané ľu-
dovo, slávil po prvýkrát sv. omšu. Bolo
by veľmi zlé, keby sme v ten deň neboli
na sv. omši. Aj preto bude až o 19.00.
Veľký piatok (prísny pôst): Pozývame
vás na tieto duchovné akcie:

8.00 – Ranné chvály v kostole.
15.00 – Obrady Veľkého piatku.

Po skončení obradov bude vyložená Sv.
oltárna počas celej noci a celej soboty.
Adorácia a poklona je priestorom pre
každého, aby prišiel a v tichu veľkých
tajomstiev pouvažoval nad obetou Ježiša
Krista. Všetkým spoločenstvám: MO,
MM, RB, spoločenstvo mladých, hnutie
fokoláre... ponúkame, aby si urobili vlas-
tný rozpis bdenia pri Božom hrobe. V sa-
kristii sú pripravené tlačiva s časovým
harmonogramom.
Krížová cesta v parku: Aj v tomto roku
vás pozývame prežívať tajomstvo Veľkého
piatku pri spoločnej krížovej ceste v
parku. V tomto roku bude až o 19.00.
Doneste si so sebou sviečky, musia byť

1. čítanie D. Biž

2. čítanie A. Zapotoková

prosby P. Lörinčíková

1. čítanie P. Urban

2. čítanie J. Karniš

I. 1. čítanie J. Hudáček

2. čítanie J. Demčák

3. čítanie M. Ščerbej

4. čítanie V. Leško

5. čítanie M. Švagrovská

6. čítanie M. Žiaranová

7. čítanie P. Tóthová

II. 1. čítanie R. Vaníková

prosby M. Čierna

Zelený štvrtok

Velký piatok

Velkonočná vigília

13.4.2009 7.30 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová M. Ruttkayová Z. Lešková

prosby Ľ. Bajus N. Tomková V. Leško

ÈÍTANIA NA SVIATKY

v krytoch (z bezpečnostných dôvodov).
Objednali sme 100 ks sviečok, ktoré si
príp. budete môcť kúpiť za cenu 1 €. Kríž
budú v tomto roku niesť mladí. Za nich,
a aj za všetkých mladých mesta Trebišov,
bude obetovaná táto krížová cesta.
Biela sobota. Spoločné ranné chvály
budú o 8.00. Pokračovať bude poklona
pri Božom hrobe až do 19.00, kedy začí-
najú obrady a sv. omša. Prosíme vás, aby
ste na túto slávnosť priniesli sviečky.
Opäť musia mať kryt, aby nekvapkali po
laviciach, kobercoch. Zoberte si tie z krí-
žovej cesty. Tak isto prosíme, keď budete
počas dňa prichádza na poklonu v Božie-
mu hrobu, aby ste zbytočne nezdržiavali.
Uctite si ho a sadnite si do lavice. Odpo-
rúčame, aby ste celé rodiny prišli k po-
klone spolu, tak ako ste chodili k jaslič-
kám. Nenechávajte si poklonu tesne
pred obradmi. Nájdite si čas počas dňa
Požehnanie jedál. Trebišov: Sobota
15.45 pred Povodím BaH; 16.00 rómska
osada; 16.00 Sever, parkovisko školy.
Nedeľa: 6.30 pred našim kostolom.
Prosíme vás, aby ste nechali vpredu
voľné dve lavičky na pravej i ľavej
strane, ako aj stoličky pri stene pre
lektorov a asistenciu.
Počas slávenia Veľkonočného trojdnia,
sa bude rozdávať prijímanie vonku,
v orlovni aj na chóre. Prosíme vás, aby
ste sa netlačili a počkali na rozdávateľa.

!!! Žiadame vás, aby ste si na obrady
nenosili mobilné telefóny !!!

POZNÁMKY K SLÁVENIU

VEL'''''KONOÈNÉHO TROJDNIA


