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5. veľkonočná nedeľa

Resp.: Tebe, Pane, patrí moja chvála v zhromaždení
veriacich.

Jozef Gnip, dekan

V TÝCHTO JARNÝCH DŇOCH
sa ľudia venujú prácam v zá-
hradách, na poliach a vo vini-

ciach. Sadia, sejú, skyprujú zem
a čakajú od nej v budúcnosti úrodu,
z ktorej budú mať úžitok. Do kresťa-

na Kristus vložil tiež nádej, že prine-
sie veľa ovocia z jeho vykupiteľského
diela. Lebo nezomrel za neho nadar-
mo, ale aby prinášal veľa ovocia, čím
oslávi nášho Otca na nebesiach. Vi-
nohradník je Otec, ktorý spravuje vi-
nič svojho Syna. Ratolesťou je každý
človek naštepený krstom na Krista.
Výživa pre ratolesti je ideálna a prá-
vom sa očakáva dobrá úroda. Kto ju
však neprijíma, neprinesie úrodu,
ale uschne. Takú ratolesť Vinohrad-
ník odreže, ona uschne a Vinohrad-
ník ju potom hodí do ohňa a spáli.
Ktorá však prijíma vykupiteľskú silu
viniča, prinesie veľa ovocia, čím osla-
vuje Vinohradníka. Ten nachádza za-
ľúbenie vo viniči aj v ratolestiach.

UK

Stretávame sa s ľuďmi, ktorí nie
sú veriaci a sú ľudskejší ako veriaci.
Pre nás veriacich je to zahanbením
a im to slúži na česť. Hovoríme im,
že sú humanisti. Dokonca sú na tom
lepšie, lebo majú humánne skutky,
a zdá sa, že nemusia veriť v Krista.
On im však v evanjeliu hovorí: „Kto
ostáva vo mne a ja v ňom, prináša
veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete
nič urobiť.“ Nám veriacim chýba ľud-
ská a im neveriacim duchovná zre-
losť. Usilujme sa v nej dozrievať, kaž-
dý vo svojej, lebo reč Krista je jasná.
Len v ňom môžeme prinášať ovocie,
ktoré buduje Božie kráľovstvo. Bez
neho nie je nič, čo by pred naším
Otcom malo nejakú hodnotu.   n

kov Zboru ná-
rodnej bezpeč-
nosti, Ľudových
milícií a Štát-
nej bezpečnos-
ti. V akcii „R“

bolo v dňoch 28. – 31. augusta 1950
sústredených 1962 rehoľníčok a ob-
sadených 137 objektov. Rehoľníčky
boli sústredené v 16 sústreďovacích
kláštoroch. Ďalších viac ako 1600
rehoľných sestier však ostalo pra-
covať v nemocniciach, nakoľko režim
za ne nemohol nájsť adekvátnu ná-
hradu.

Po obsadení kláštorov boli nešetr-
ným zaobchádzaním zo strany štát-
nych orgánov zničené knižnice a roz-
kradnuté mnohé vzácne rukopisy,
tlače, obrazy a nábytok. Samotné
budovy získali najmä krajské
a miestne národné výbory, rôzne ad-
ministratívne úrady, telovýchovné
spolky, detské domovy a pod. Komu-
nistická štátna moc nazerala na re-
hole ako na nebezpečného ideologic-
kého nepriateľa, ktorý má značný
vplyv na masy. Išlo však aj o hnuteľ-
ný a nehnuteľný majetok, ktorý re-
hole spravovali. V správe pre politic-
ký sekretariát ÚV KSČ, ktorá bilan-
covala získané materiálne hodnoty,
bol výsledok akcie označený za naj-
väčší majetkový presun od privlast-
nenia majetku Nemcov, „znárodne-
nia“ a pozemkovej reformy. Inak po-
vedané, išlo o rozsahom tretiu
najväčšiu krádež od roku 1945. Naj-
bolestnejším dôsledkom zásahov
však boli strastiplné osudy tisícok
rehoľníkov a rehoľníčok, ktorí sa na
niekoľko desaťročí stali prenasledo-
vanou skupinou občanov.

http://www.tkkbs.sk/
view.php?cisloclanku=20150413032

KOMUNIKÁCIA S VONKAJŠÍM
svetom bola úplne vylúčená,
alebo sa obmedzovala na mi-

nimum. Najprísnejší režim bol
v kláštore v Podolínci, kde sa nachá-
dzal najväčší počet rehoľníkov. Ob-
jekt bol strážený ozbrojenou strážou
so psami, pričom na strážnu službu
boli určovaní strážcovia z Leopoldova
a iných väzníc. Na budove kláštora
boli postupne zamrežované okná
a inštalovaný ostatný drôt. Na ná-
dvorí bola vybudovaná strážna veža

AKCIA AKCIA AKCIA AKCIA AKCIA K
a okolie bolo v noci osvetľované ref-
lektormi. Rehoľníci, ktorí porušili
predpísaný poriadok, boli trestaní
samoväzbou v pivnici.

Po uskutočnení akcie „K“ sa po-
zornosť režimu obrátila na ženské
rehole. Likvidácia ženských kláštorov
dostala pomenovanie akcia „R“
(Reholníčky). V ich prípade mal byť
postup miernejší, pričom sa malo ísť
cestou ich „dobrovoľného“ odsunu
a len v prípade, že by rehoľníčky
kládli odpor, mala byť využitá pomoc
bezpečnostných orgánov. Samotná
akcia „R“ za začala 29. augusta 1950
o 8.00 hod. ráno. Počas realizácie
akcie „R“ však došlo približne na 15
miestach na Slovensku k väčším
zhluknutiam občanov, ktorí nesúhla-
sili s likvidáciou rehoľných komunít.
Na viacerých miestach ľudia obsadili
kláštory a nedovolili rehoľníčky od-
viesť, pričom dochádzalo aj k ostrým
konfrontáciám a napadnutiu prítom-
ných funkcionárov štátnej správy.

V týchto kláštoroch sa akcia zopa-
kovala v noci za asistencie príslušní-

dokončenie



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

L
eg

en
d
a
: 

  
† 

ú
m

ys
el

 z
a
 z

os
n

u
lý

ch
, 

¤
 ú

m
ys

el
 z

a
 z

d
ra

vi
e 

a
 B

ož
ie

 p
ož

eh
n

a
n

ie

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

Sk 14,5-18; Ž 115; Jn 14,21-26 11:30 ¤ sr. Ulrika

Nie nás, Pane, osláv, ale svoje meno. 18:00 ¤ Viera

6:30
Sk 14,19-28; Ž 145; Jn 14,27-31a 11:30 † Ján

Velebíme ťa, Pane, pre tvoju slávu. 18:00 ¤ Denisa, Martin

6:30

Sk 15,1-6; Ž 122; Jn 15,1-8 11:30
† Alžbeta, Júlia, Stanislav, 

Viliam, Helena

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 18:00 ¤ Štefan s rod.

6:30
Sk 15,7-21; Ž 96; Jn 15,9-11 11:30 † Juraj, Juraj, Štefánia

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. 18:00 † Andrej

6:30
Sk 15,22-31; Ž 57; Jn 15,12-17 11:30 † Andrej, Mária, Štefan

Budem ťa, Pane, velebiť medzi národmi. 18:00 † Ján, Mária

Sk 16,1-10; Ž 100; Jn 15,18-21 7:00 † Anton, Alžbeta

Boh je náš Pán a my sme jeho ľud. 18:00 † Anna

7:10 ranné chvály

7:30 † Ján, Johana, Mária

Sk 10,25-26.34-35.44-48; Ž98;1Jn 4,7-10;Jn 15,9-17 9:00 † Anna

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Anna, Štefan, Jozef
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Pred očami pohanov vyjavil Pán 

svoju spásu.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

10.5.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Bižová L. Fraštiová T. Majerská Z. Lešková

žalm D. Telepčáková

2. čítanie M. Čierna K. Fraštiová J. Karniš V. Leško

prosby D. Biž L. Fraštia A. Potocká M. Princíková

1. Na kostol venovali novomanželia
Hoľanovci  20 € a bohuznámy 20 €.

2. Zbierka na kňazský seminár v ne-
deľu Dobrého pastiera činila v TV
845,80 € a v ZH 25 €. Pán Boh zaplať!

3. V máji si v Cirkvi uctievame Pannu
Máriu modlitbou Loretánskych litá-
nií pred každou omšou alebo aj sú-
kromne doma.

4. Do apríla sa na podnet farára prihlá-
silo 10 prípadov rozvedených man-
želstiev a po vypočutí ich životnej
situácie bolo 5 prípadov podaných na
súdne riešenie ich manželskej kauzy
separácie na Metropolitný súd pri
Arcibiskupskom úrade v Košiciach.

5. V nedeľu večer sa už po tretíkrát
stretlo 9 manželských párov na Man-
želských večeroch, kde pod odbor-
ným vedením manželia komunikujú
o svojich postojoch v spoločnom živote.
Tieto stretnutia im pomáhajú napredo-
vať a skvalitňovať ich vzájomný vzťah.

6. V sobotu 9. 5. Rádio Lumen organizu-
je 11. rozhlasovú púť do Svätyne
Božieho milosrdenstva v Krakove.
Odchod z Trebišova od kostola v so-
botu o 1.00 hod. Hlavný celebrant:
Mons. Bernard Bober, košický arci-
biskup. Farskú púť povedie kapl. Ján
Kocurko.

7. Detská misijná púť eRkárov bude
9. 5.  Deti, ktoré chcú zažiť radostné
živé spoločenstvo na Levočskej hore,
sa môžu prihlásiť u Beátky Mačkovej
0915 628 644 alebo u sr. Veroniky
0910 502 623. Bližšie informácie
osobne.

8. Slávnosť prvého sv. prijímania pre
skupinu kapl. Kocurka (ZŠ M. R. Š.
a ZŠ Pribinova) bude 17. 5. a pre sku-
pinu kapl. Hudáka (ZŠ Komenského
a ZŠ Gorkého) 24. 5. o 10.30 h.
Spoločná spoveď detí bude vždy v so-
botu pred slávnosťou o 13.30 hod.
Potom nasleduje obnovenie krstných
sľubov a nácvik na samotnú slávnosť.

9. Slovenská katolícka charita vyhlásila
verejnú zbierku na pomoc obyvate-
ľom po ničivom zemetrasení v Nepá-
le. Zároveň poskytla krajine okamžitý

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:

Michal Majer a Veronika Ďuristová
Ohlasujú sa druhýkrát:

Martin Focko a Jana Maťovková
Jakub Hutman a Mgr. Martina Godová
Tomáš Horgoš a Katarína Sotáková

Ohlasujú sa tretíkrát:
Ernest Iľko a Dominika Zemanová

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

na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI
Sviatosť manželstva si vyslú-

žili: v sobotu 18. 4. Maroš Sabol
a Dáša Králiková, Štefan Dandár
a Soňa Takáčová a v sobotu 25. 4. Ľubo-
mír Hoľan a Lucia Výrosteková. Na spo-
ločnej ceste životom im prajeme veľa Bo-
žieho požehnania.

V sobotu 25. 4. sviatosť krstu
prijali Jozefína Himaľová, Sá-
ra Tancošová, Jozef Demeter,

Nikola Demeterová. Vítame ich v na-
šom spoločenstve. Nech sú rodičom na
radosť a svetu na osoh.

finančný príspevok 3 500 € na okam-
žité záchranné práce po ničivom ze-
metrasení v Nepále. Verejnú zbierku
je možné podporiť na čísle účtu:
SK93 1100 0000 0029 4546 3097, va-
riabilný symbol 226.

Všeobecný: Aby sme odmietali kultúru
ľahostajnosti a o to viac sa venovali tr-
piacim blížnym, osobitne chorým a chu-
dobným.
Evanjelizačný: Aby príhovor Panny Má-
rie pomohol kresťanom žijúcim v seku-
larizovaných krajinách dať sa do služby
ohlasovania Ježiša Krista.
Úmysel našich biskupov: Aby sme ne-
zabúdali, že máme u Boha orodovníčku
– Pannu Máriu a aby sme ju uctievali
modlitbou posvätného ruženca ako Bo-
žiu Matku a našu Matku.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA MÁJ


