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Resp.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Jozef Gnip, dekan

V UTOROK SA NA VŠETKÝCH
stredných školách začali pí-
somné maturitné skúšky. Po

stužkových slávnostiach, na ktoré
študenti radi spomínajú, prišla chví-
ľa pravdy o stave ich vedomostnej
úrovne a tá sa ukázala najprv v pí-
somnej forme. Pre mladých ľudí zna-
mená previerku ich charakteru, vôľo-
vých vlastností i psychickej zdatnosti.

Ježiš pred blížiacim sa utrpením
vyjadruje svoje vnútorné rozpolože-
nie slovami: „Teraz je moja duša
vzrušená. Čo mám povedať? Otče,
zachráň ma pred touto hodinou? Veď
práve pre túto hodinu som prišiel. Otče,
osláv svoje meno!“ V náročnosti tejto
chvíle pre neho a v jej význame pre
spásu ľudstva sa kryštalizuje dôleži-
tosť podstúpenia osudovej skúšky
pre Vykupiteľa sveta. Čo by zname-
nalo, keby ho Otec zachránil pred
touto hodinou? Nezachránil by sa ni-
kto z ľudí, ale každý by zostal v stave
zavrhnutia. Nikto by nemal prístup

U

k Otcovi, ani jedno jeho dieťa. Kris-
tus pochopil, že nemá význam vyhý-
bať sa obeti kríža, lebo až vtedy všet-
kých pritiahne k Otcovi. Sám dosved-
čuje potrebnosť prijať túto osudovú
hodinu, ktorá zmení beh dejín kaž-
dého tvora na zemi i v podsvetí. Pre
túto hodinu prišiel z neba na zem a
stal sa človekom, aby človečenstvom
vykúpil človeka. Týmto božským spô-
sobom oslávi svojho Otca a jeho
meno. Poslušnosťou Otcovi preuka-
zuje svoj vzťah k nemu v dokonalej
láske. Otcovo meno sa posväcuje
skrze konanie jeho Syna.

Aj maturant by si mohol povedať,
že nejdem maturovať, lebo je to ťaž-
ké, psychicky náročné, vedomostne
nezvládnuteľné. Ale v duchu Ježišo-
vých slov môže argumentovať: „Veď
práve pre túto maturitnú skúšku
som prišiel pred štyrmi rokmi na
túto školu.“  n

BOHOSLUŽBA SLOVA pri príle-
žitosti ekumenického sveto-
vého dňa modlitieb žien sa

tento rok uskutočnila v Gréckokato-
líckej cirkvi v nedeľu 8. 3. 2015
o 15.30 hod. Podľa určenia Svetového
výboru ekumenického svetového dňa
modlitieb pripravili ju kresťanské
ženy z Bahám. Bola vysluhovaná za
všetky ženy sveta, ženy z Baham-
ských ostrovov a nás
samých.

V Trebišove sa ju
modlilo 23 žien v prí-
tomnosti svojich
kňazov a veriacich
z piatich kresťan-
ských denominácií.
Na tejto bohoslužbe
bol prítomný aj
hovorca gr. kat.
eparchie otec Michal
Hospodár, ktorý mal
kázeň a dal všetkým
prítomným záverečné
požehnanie. Ústred-
ná myšlienka bola – Ježiš im povedal:
„Uvedomujete si, čo som vám urobil?“ Je
to myšlienka z evanjelia Jn 13, 1-17.
Ježiš umýva svojim učeníkom nohy
so slovami, ktoré zachytáva evanje-
lista: „Keď som vám, teda ja, Pán a Uči-
teľ umyl nohy, aj vy si máte navzájom
umývať nohy. Dal som vám príklad...“
Týmto gestom dal učeníkom, aj nám,
ktorí v neho veríme, príklad radi-
kálnej lásky – lásky, ktorá prekračuje
všetky hranice.

Počas tejto bohoslužby sme sa
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slovom a obrazom oboznámili s kra-
jinou, so zmyslom titulného obrazu,
kde sú zobrazené zranené plamenia-
ky, ktoré čerpajú silu pre svoj život
pri nohách Pána Ježiša Krista. V bo-
hoslužbe slova nás bahamské ženy
pozývali k modlitbám chvál, odpuste-
niu a vďakyvzdaniu. Modlitby boli
prednášané slovom alebo piesňou.
Pri piesňach nás sprevádzal „špeciál-

ny orchester“. Súčas-
ťou bohoslužby bola

aj zbierka na podporu
činnosti krízového
centra, ktoré vedie
chlapcov a dievčatá

k zodpovednosti
a k slušnosti k sebe

navzájom.
Bohoslužba sa

skončila slovami:
„Prosíme o požehnanie

pre všetky naše sestry
v krajinách na celom

svete i na našich milo-
vaných Bahamských

ostrovoch. Daj, aby sme všetci žili na
tvoju česť a slávu v mene nášho Pána
a Spasiteľa Ježiša Krista. Sprevádzaj
nás svojím požehnaním, keď budeme
z tohto miesta odchádzať, aby sme robili
to, čo si ty urobil svojim učeníkom i nám
– slúžili radikálnou láskou. Amen.“

Dúfam, že i toto duchovné poduja-
tie prispelo k prehĺbeniu viery všet-
kých prítomných a k zjednoteniu
medzi jednotlivými kresťanskými de-
nomináciami v meste Trebišov.

Božena Dinisová



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 18:00 10:30

Charitný dom J.M. 9:00
Rómska osada 16:00

nemocnica 16:00 16:00 16:00

ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Dan 13,41c-62; Ž 23; Jn 8,1-11 6:30

11:30 † rod. Telepčákova a Bodnárova

18:00 † Ján, Jana, Marek

Nm 21,4-9; Ž 102; Jn 8,21-30 6:30

11:30 † Imrich

18:00 † Marián

Zvestovanie Pána 6:30
Iz 7,10-14;8,10c; Ž 40; Hebr 10,4-10; Lk 1,26-38 11:30 † Mária, Michal

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. 18:00 ¤ rod. Jakubovcova

6:30
Gn 17,3-9; Ž 105; Jn 8,51-59 11:30 ¤ Peter, Klaudia

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 18:00 ¤ Jozefína 50 r. života

6:30
Jer 20,10-13; Ž 18; Jn 10,31-42 11:30 † Vladimír

V úzkosti som ťa vzýval,Pane,zachráň ma. 18:00 † Michal, Anna

Ez 37,21-28; (Ž)Jer 31,10.11-12b.13; Jn 11,45-57 12:00 ¤ Katarína s rod.

Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo. 16:00 ¤ Mária, Lenka s rod.

7:10 ranné chvály

7:30 † Miroslav

Iz 50,4-7; Ž 22; Flp 2,6-11; Mk 14,1–15,47 9:00 † Pavol

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Stanislava

Ne
29. 3. 

St
25. 3. 

Kvetná nedeľa – Nedeľa 
utrpenia Pána

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Po
23. 3. 

Ut
24. 3. 

Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so 

mnou.

Pane,vyslyš moju modlitbu a moje volanie 

nech dôjde ku tebe.

Pi
27. 3. 

So
28. 3. 

Št
26. 3.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

29.3.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie A. Zapotoková I. Bartovičová J. Bajusová sr. Alojzia

žalm D. Telepčáková

2. čítanie B. Lešová T. Bartovič Z. Bačová M. Vargová

prosby P. Urban R. Bartovič N. Kraščeničová H. Fraňová

1. Minulý týždeň sme nahradili chý-
bajúcu alebo poškodenú historickú
dlažbu o rozlohe cca 20 m2. Ďa-
kujeme za trpezlivosť. Od pondel-
ka začínajú práce na výmene sta-
rej krytiny na kaplnkách pri veži.

2. Veľkonočný dar doteraz činí 521 €.
P. Bicková darovala na kvety 20 €.

3. Biblická olympiáda sa uskutoč-
nila vo štvrtok 12. 3. a družstvá
skončili v tomto poradí: 1. ZŠ
Gorkého, 2. ZŠ M. R. Štefánika,
3. ZŠ Michaľany.

4. Predmanželské náuky pokračujú
na fare v sobotu 28. 3. od 9. h.
Zúčastňuje sa ich 13 párov snú-
bencov.

5. Od stredy 25. 3. do piatka 27. 3.
spovedáme vo farskom kostole rá-
no pol hodiny a na obed a večer
hodinu pred sv. omšami. V ZH
spovedáme v piatok od 17. do 18.h.

6. Spoločná veľkonočná spoveď
bude v sobotu 28. 3. od 10. do
12.30 h. a potom od 13.30 do 16.
h. O 16. h. nasleduje sv. omša.
Ráno o 7. h. a večer o 18. h. sv.
omša nebude. Sv. omše budú
o 12. h. a o 16. h. Počas spovede
bude možnosť spytovať si sve-
domie podľa spovedného zrkadla.

7. Na Kvetnú nedeľu si doneste
bahniatka alebo iné živé ratolesti,
ktoré budeme požehnávať pri
všetkých omšiach.

8. Do 29. 3. nahláste na veľkonočné
spovedanie chorých a starých.
Navštívime ich a aj prvopiatkarov
v pondelok 30. 3. od 8. h.

9. Pobožnosť krížovej cesty na Veľ-
ký piatok zverujeme zasväteným
osobám. Začne o 19. h. pred gr.
kat. kostolom.

10. V rómskej osade bude krížová
cesta na Veľký piatok o 12. h.
Prosíme dobrovoľníkov o účasť,
najmä mládež a gitaristu so spe-
vákmi.

Svoje milodary na temperovanie a dlažbu kostola môžete posielať aj na číslo
nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 7654.

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI

Sviatosť krstu v sobotu 7. 3.
prijali Olívia Pilárová a Denis
Darovčák a 24. 3. Ema Jaka-

bová. Vítame ich v našom spoločen-
stve. Nech sú rodičom na radosť
a svetu na osoh.

11. V štvrtok 30. 4. bude Národná
transfúzna stanica na fare robiť
odber krvi. Prosíme dobrovoľných
darcov o účasť na odbere.

12. V sobotu 11. 4. bude v Prešove
arcidiecézne stretnutie mládeže.
Bližší program uvedieme neskôr.
Záujemci nech sa nahlásia v sak-
ristii do Veľkej noci, aby sme
mohli objednať autobus.

13. V piatok 6. 3. bolo na mládežníc-
kej omši prítomných len 45 bir-
movancov z celkového počtu 90.
Stála skupina z nich počas omše
stojí vonku. Preto upozorňujeme
rodičov, že niektorí tohto roku ne-
budú môcť prijať sviatosť birmo-
vania, pretože nesplnia základné
podmienky. Ďalší termín bude
o rok. Podľa kánonu 890 Kódexu
kánonického práva „Veriaci sú po-
vinní túto sviatosť prijať v pravom ča-
se; rodičia, duchovní pastieri, predo-
všetkým farári sa majú starať, aby
veriaci boli na jej prijatie riadne po-
učení a v príhodnom čase k nej pri-
stúpili.“ Niektorých možno po-
chváliť za ich svedomitý prístup
k príprave, čo sa prejavuje a ešte
prejaví v ich kresťanskom živote.
Všetci majú jedinečnú životnú
príležitosť sa posunúť vo vzťahu
k Bohu, blížnemu a sebe. Ale nie-
ktorým ich zatvrdilé srdcia v tom
bránia, a to bude ich premárnená
šanca.
Záverečné skúšanie a vyhodnote-
nie účasti na omšiach a kateché-
zach bude za účasti jedného rodi-
ča hneď po Veľkej noci.


