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XVIII. ročník

12. apríla 2015
2. veľkonočná nedeľa

– Božieho milosrdenstva

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

Zuzana Bačová, katechétka

MYŠLIENKA JEDNOTY a spo-
ločenstva v prvotnej cirkvi
ma uchvacuje už dlhé roky.

Všetci žili v úžasnej jednote, všetko
mali spoločné, nikto nechcel nič len
pre seba a mám pocit, akoby si takto
spoločne vytvárali raj na zemi.

Dokonca aj apoštoli, ktorí sa pred
sviatkami rozpŕchli azda na všetky
strany, teraz opäť tvorili spoločen-
stvo. Ježiš ich našiel spolu, v jednej
miestnosti. Hoci sa báli Židov a bola
veľká pravdepodobnosť, že ak sa od-
halí ich úkryt, mohli by ich všetkých
naraz pochytať, sú spolu. Tá jednota,
ktorú prežívali v čase Ježišovho
účinkovania, ich
držala pokope. Iba
Tomáš im chýbal.

Jedna legenda
hovorí, že Tomáš
opustil apoštolov,
aby našiel svojho
brata – dvojča,
lebo sa bál, že si
ich Židia pomýlia
a potrestajú nič

U

netušiaceho brata. Iná legenda zas
opisuje Tomáša, ktorý chodí po kra-
jine a hľadá dôkazy o tom, že Ježiš
bol naozaj Boží Syn, a ktoré by záro-
veň podporili tvrdenia, že Ježiš sku-
točne vstal z mŕtvych.

V ktorej z nich je pravda, to nie je
podstatné! Dôležité je, že Tomáš
hľadá a napokon uverí apoštolom,
ostáva s nimi – tvorí s nimi jedno
spoločenstvo, a tak nachádza pravé-
ho Boha, ktorého sa môže dotýkať.

Počas veľkonočného Trojdnia sme
aj my vytvárali jedno spoločenstvo,
ktoré trávilo čas v Božej blízkosti.
Teraz prichádzajú dni, kedy sa mu-
síme rozhodnúť, či toto spoločenstvo
udržíme, alebo sa rozpadne. Je na
každom z nás, ako blízko chceme byť
pri Bohu. Môžeme za ním behať po
svete, zháňať dôkazy, či podnety
o jeho existencii, prípadne ho hľadať
v tichu modlitby s pokojom srdca.   n

GRÉCKY VÝRAZ anastasis zna-
mená vzkriesenie – zmŕtvych-
vstanie. V teológii cirkevných

otcov sa ako Anastasis označovalo aj
miesto zmŕtvychvstania, ktoré pre nich
bolo centrom vesmíru, nebeským tró-
nom, kam sa vráti v sláve Kristus na
posledný súd. Euzébius používa Kris-
tovu hrobku ako metaforu rieky, ktorá
tečie zo stredu mesta a prináša záchra-
nu svetu, čo korešponduje s riekou vo-
dy života vytekajúcou od Božieho trónu
v Novom Jeruzaleme (porovn. Zjv 22, 1-
2). Otcovia označovali tento pamätník
Spasiteľovho zmŕtvychvstania za nový
chrám otvorený pre každého ctiteľa.

Miesto zmŕtvychvstania Ježiša Naza-
retského, ktoré sa nachádza v Bazilike
Božieho hrobu v Jeruzaleme, neďaleko
Golgoty, je najuctievanejším dejiskom
celého kresťanstva. Dnes aj v časoch
sv. Pavla bolo mnoho pochybovačov,
ktorí neverili v Krista. Vieme, že Ježiša
pochovali veľmi blízko miesta jeho ukri-
žovania. Hovorí o tom evanjelista Ján:
„V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola
záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom
ešte nik neležal “ (Jn 19, 41).

Nielen z evanjelií, ale aj z iných his-
torických dokumentov vieme, že Golgota
bola v Ježišovej dobe opusteným kame-
ňolomom používaným aj ako pohrebis-
ko, kde hroby boli vysekané do skaly.
Pohrebné miesto sa nachádzalo za

mestskými múrmi, lebo
žiadne hrobky nesmeli byť
vo vnútri mesta. Ešte aj
dnes možno vidieť za Ježišo-
vou hrobkou ďalšie hrobky.
Keby Jozef z Arimatey nebol poskytol
svoju hrobku na pochovanie Ježiša, náš
Pán by bol pochovaný na verejnom cin-
toríne v údolí Cedron.

Vieme, že ranokresťanská komunita
v Jeruzaleme na tomto mieste dodržia-
vala liturgické oslavy až do jeho
zničenia v r. 70 po Kr. Práve preto, že
kresťanov považovali za nepriateľov
Rímskej ríše, dal v r. 135 po Kr. cisár
Hadrián na tomto mieste postaviť svä-
tyňu Afrodite. Neskôr cisár Konštantín
vrátil toto posvätné miesto kresťanom.
Teda akékoľvek pochybnosti o mieste
zmŕtvychvstania nie sú namieste. Aj
keď dnes je možno veriaci návštevník
Baziliky Božieho hrobu sklamaný atmo-
sférou, ktorá tam je – absencia modlitby
a piety, komercionalizmus – nič nebrá-
ni, aby každý premýšľal nad sebou
a nad najväčšou udalosťou v dejinách
ľudstva.

Svedkov Ježišovho zmŕtvychvstania
uvádzajú všetci evanjelisti, aj apoštol
Pavol, ktorý udáva najmenej 513
svedkov. Ale o Kristovi píšu aj historici,
ktorí neboli kresťanmi (Jozef Flávius,
Tacitus...)

Evanjeliá vyjadrujú najväčšiu pravdu
v celých dejinách ľudstva: Ježiš Kristus
vstal z mŕtvych a porazil smrť. A cez
svoje zmŕtvychvstanie sa stotožňuje
s nami. Dve jaskyne objímajú jeho život,
jedna pri jeho narodení, druhá pri jeho
pohrebe. Viera každého človeka je po-
dobná. Všetci pochádzame z tejto zeme
a do tejto zeme sa aj vrátime. Mali by
sme si pripomínať slová: „Pamätaj, že
prach si a na prach sa obrátiš.“

Nech naša láska k Bohu a štúdium
jeho slova nás pripravia na čas, kedy
dúfame, že uzrieme jeho tvár. – bl –

ANASTANASTANASTANASTANASTASISASISASISASISASIS

„Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený
z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že

zmŕtvychvstania niet? Veď ak niet
zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus

vzkriesený. Ale ak nebol Kristus
vzkriesený, potom je márne naše hlásanie

a márna je aj vaša viera.“
1 Kor 12-14

K



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 16:00

ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

Sk 4,23-31; Ž 2; Jn 3,1-8 11:30 † Ján

Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na Pána. 18:00
¤ Jaroslav, Mária, Jaroslav, 

Michalka, Elizabet

6:30
Sk 4,32-37; Ž 93; Jn 3,7b-15 11:30 † Andrej, Anna, Jozef

Pán kraľuje, oslavujme ho. 18:00 ¤ Ladislav, Anna, Andrea

6:30
Sk 5,17-26; Ž 34; Jn 3,16-21 11:30 ¤ Terézia s rod.

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 18:00 † Jozef, František, Irena

6:30
Sk 5,27-33; Ž 34; Jn 3,31-36 11:30 ¤ Slávka s rod.

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 18:00 † František, Alžbeta

6:30
Sk 5,34-42; Ž 27; Jn 6,1-15 11:30 † Lívia, Aladár

Pán je moje svetlo a moja spása. 18:00 † Stanislav

Sk 6,1-7; Ž 33; Jn 6,16-21 7:00 ¤ Matúš

18:00 † Anton

7:10 ranné chvály

7:30 † Zuzana, Michal

Sk 3,13-15.17-19; Ž 4; 1 Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48 9:00 ¤ Slávka s rod.

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Michal

Ne
19. 4. 

St
15. 4. 

3. veľkonočná nedeľa

Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako 

znamenie.

Po
13. 4. 

Ut
14. 4. 

Pi
17. 4. 

So
18. 4. 

Št
16. 4.

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, 

ako dúfame v teba.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

19.4.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie B. Lešová K. Šemegová I. Krestianová H. Fraňová

žalm M. Borošová
2. čítanie P. Urban L. Nováková M. Lörinčíková sr. Alojzia

prosby A. Zapotoková A. Šemegová Ľ. Šestáková M. Vargová

1. Zbierka pri Božom hrobe na Veľký
piatok popoludní a na Bielu sobotu či-
nila v TV 1 780,15 € a v ZH 27,60 €.
Prostriedky sú určené na udržiavanie
Ježišovho hrobu a posvätných miest vo
Svätej zemi.

2. Na Veľký piatok, kedy bolo najviac
farníkov na obradoch, bolo rozdaných
1 099 sv. prijímaní.

3. Ďakujeme účastníkom a dobrovoľníkom
za organizáciu pobožnosti Krížovej
cesty v rómskej osade. Fotografie boli
hneď uverejnené na TASR a Sme.

4. Vo štvrtok na obedňajšej omši sme mali
návštevu zo Šárošpataku, dekan a tri
rehoľné sestry z Kongregácie sv.
Alžbety Uhorskej, ktorá sa narodila
a bola pokrstená práve tu v rodisku.

5. Na slávnosť Božieho milosrdenstva
12. 4. budú omše slúžiť kňazi z far-
nosti Trhovište. Tam po mnohých
desaťročiach a ťažkostiach postavili
farskú budovu a nemajú na jej dokon-
čenie. Podporme ich úsilie zbierkou.

6. V utorok 14. 4. oslávime 8. výročie
konsekrácie nášho kostola. Liturgic-
kej slávnosti bude predsedať rehoľný
kňaz dominikán prof. Egýd Peter
Tavel, OP. V tento deň môžeme získať
plnomocné odpustky.

7. Záverečné skúšanie birmovancov
2. ročníka prípravy, vyhodnotenie do-
chádzky na katechézy a slávenie
Eucharistie bude v piatok 17. 4. od 15.
do 18. hod. a v sobotu 18. 4. od 11.
hod. do 12.30. Traja najlepší z každej
skupiny sa skúšaniu vyhnú. Je to
odmena za ich príkladnú prípravu na
prijatie sviatosti birmovania.

8. Stretnutie Laického spoločenstva
MAM bude v nedeľu 19. 4. o 15. hod.
v rekolekčnej miestnosti.

9. Na stretnutí rodičov prvoprijímajúcich
detí sme sa definitívne zhodli, že
slávnosť prvého sv. prijímania bude
v nedeľu 17. 5. pre skupinu kapl. Jána
Kocurka (ZŠ M.R. Štefánika a ZŠ
Pribinova) a pre kapl. Jána Hudáka (ZŠ
Komenského a ZŠ Gorkého) 24. 5.
o 10.30 hod.

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:

Branislav Bajus a Eva Šabová
Ohlasujú sa druhýkrát:

František Bicko a Katarína Žolčáková
Ľubomír Hoľan a Lucia Vyrosteková

Ohlasujú sa tretíkrát:
Štefan Dandar a Soňa Takáčová
Maroš Sabol a Dáša Králiková

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

na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

10. AbÚ zmenil termín birmovky na so-
botu 23. 5. o 11.h., lebo pomocný bis-
kup S. Stolárik sa stal rožňavským die-
céznym biskupom. Jeho uvedenie do
úradu sa uskutoční v sobotu 16. 5. na
slávnosť sv. Jána Nepomuckého, pat-
róna Rožňavskej diecézy.

11. Národná transfúzna stanica Košice vo
štvrtok 30. 4. od 8. do 11. h. na fare
zrealizuje odber krvi. Prosíme dob-
rovoľníkov, aby prispeli k záchrane
života darovaním tejto vzácnej tekutiny.

12. V komunite sestier vo Vrícku 30. 3.
zomrela sestra Bernadeta, rodným
menom Aurélia-Štefánia Pánčiová, z
Kongregácie milosrdných sestier sv.
Vincenta – Satmárok. Bola zaklada-
teľkou Rodiny Nepoškvrnenej. Sr. Ber-
nadeta zomrela vo veku 90 rokov
(narodila sa 12. 6. 1924 v Mužle pri
Štúrove). R.I.P.

13. Na konci Missa Chrismatis na Zelený
štvrtok košický arcibiskup metropolita
Mons. Bernard Bober a kňazi z diecézy
poďakovali Mons. Stanislavovi Stolá-
rikovi za vyše 11-ročnú službu v arci-
diecéze.

14. Svätý otec František 9. 4. prijal na
osobnej audiencii v Apoštolskom paláci
vo Vatikáne prezidenta SR Andreja
Kisku so sprievodom. Ide o prvú ofi-
ciálnu návštevu slovenského preziden-
ta vo Vatikáne po jeho vlaňajšom zvo-
lení do funkcie. Prezidenta Kisku
a ďalších členov delegácie potom prijal
Mons. Antoine Camilleri, podsekretár
pre vzťahy so štátmi.


