
Pre vnútornú potrebu vydáva Rím.kat. farský úrad Návštevy Panny Márie v Trebišove;
Mariánske nám. 253/3 | tel.: (056) 672 27 73 | svetlo.kriza@post.sk | http://trebisov.rimkat.sk

Redakčná rada: Ľubomír Bajus, Július Galgan, Viera Halászová, Kristína Kmeťová,
Ladislav Koščák, Mária Ruttkayová, Pavol Urban. Tlač: Miga s.r.o. Trebišov. 22.03.2016. CML

13
2016

XIX. ročník

27. marca 2016
Veľkonočná nedeľa Pánovho

zmŕtvychvstania

Resp.: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.

U

PASCHA
novú kvalitu vzťahov s Bohom. V ňom
máme novú perspektívu večného živo-
ta. Opusťme egyptské otroctvo, aby
sme slobodní vstúpili do zasľúbenej
zeme, oplývajúcej všetkými dobrami.
Vzkriesený nás volá k sebe, aby sme
žili s ním a v ňom. Odteraz nás bude
sprevádzať ako emauzských učeníkov
na ceste k Otcovi. Kráča na našich
cestách a keď sme unavení, ponúka
nám občerstvenie ducha. Ponúka
príjemné jarmo a ľahké bremeno. Je-
ho pascha sa stále realizuje v súčas-
ných dejinách. On na Veľkú noc od-
straňuje prekážky, ktoré dusili Boží
život v nás. V ňom, ktorý je prame-
ňom života, prichádza jeho plnosť. n

Jozef Gnip, dekan

SVIATOK NEKVASENÝCH chlebov
alebo ľudovo židovská Veľká
noc je židovský pútnický svia-

tok, ktorý sa slávi na jar. Je spo-
mienkou na exodus Židov z egypt-
ského otroctva pod vedením Mojžiša.
Keď faraón ani po deviatich ranách
nechcel Židov prepustiť, pobil anjel
smrti všetkých egyptských prvorode-
ných, ľudí aj zvieratá. Židia si však
na Boží rozkaz natreli veraje svojich
dverí krvou obetovaného baránka,
a tak ostali ušetrení (Ex 12, 3-11).

Práve pred veľkonočnými sviatka-
mi Židia rozhodli o osude svojho krá-
ľa a ukrižovali Ježiša za hradbami
Jeruzalema. On prechádzal so svo-
jím krížom jeho ulicami, aby prešiel
milovaným mestom, ktoré nepoznalo
deň jeho navštívenia. Anjel smrti za-
bil nepriateľov Izraela v Egypte. Kris-
tus ničí nepriateľa našej spásy. Boh
vyslobodzuje svoj ľud z telesného ot-
roctva a on vyslobodzuje svoj ľud
z otroctva ducha. Prechádza zo smrti
do života. So sebou berie svoj ľud,
lebo mu sľúbil, že uvidí veľké Svetlo.
Prechod prináša novú, vyššiu kvalitu
života. Ježišov prechod nám ponúka

VEĽKÁ NOC je svojím pôvodom
sviatkom jari. Pred asi 3500 rokmi
dali Židia kananajskému sviatku

jari celkom nový význam svojím sviatkom
pesach: oslavou vyvedenia a oslobodenia
židovského národa z egyptského otroc-
tva. Pred 2000 rokmi potom Veľká noc
dostala súčasný význam Kristovou smr-
ťou a zmŕtvychvstaním.

Veľká noc – slávnosť vzkriesenia
Krista je vrcholom liturgického cirkevné-
ho roka. V ranej Cirkvi sa slávila najprv
v deň židovského sviatku pesach, 14. a
15. dňa mesiaca nisanu podľa židov-
ského kalendára. Aj dnes sa kresťanská
slávnosť Veľkej noci považuje za spo-
mienku na Starú zmluvu. Nicejský kon-
cil (325) po dlhšom spore určil dátum
Veľkej noci na nedeľu po prvom jarnom
splne (po 21. 3., teda dátum kolíše od
22. 3. do 25. 4.). Tak sa oddelila od ži-
dovského kalendára.

Obsahom židovského sviatku Veľkej
noci (pesach) je oslava Boha-Záchrancu
(Spasiteľa). Židia si pripomínajú Božiu
záchranu z egyptského otroctva a slávny
východ (exodus) z Egypta. Hospodin vy-
slobodil Izraelitov celým radom mocných
zásahov. Na znamenie Božej ochrany
každá izraelská rodina obetovala Bohu
bezchybného baránka a jeho krvou natre-
li rám dverí svojho domu. Izraeliti boli
takto uchránení pred skazou, ktorá okolo
nich prešla bez povšimnutia. Odtiaľ po-
chádza židovský názov Veľkej noci:
„pesach“ – „uchránenie, ušetrenie,
prechod“.

Vyvedením Izraelitov z egyptského
otroctva Božia záchranná iniciatíva ne-
skončila. Záchrana Izraelitov sa stala
predobrazom spásy človeka od všetkého
zotročenia, poníženia, zla a smrti. Boh

SLÁVENIEVE¼KEJVE¼KEJVE¼KEJVE¼KEJVE¼KEJNOCI

totiž neopustil
človeka, ktorý
sa od neho
odvrátil a
upadol tak do
područia zla
a smrti.

V š e t k y
starozákonné
p r edob ra zy
a proroctvá
o spáse sa na-
plnili v Ježi-
šovi Kristovi,
ktorého meno
v hebrejčine
znamená:
„Boh zachraňuje, Boh je spása“. Ježiš sám
zaujíma miesto veľkonočnej obete a stáva
sa obetovaným, bezchybným baránkom.
On, nevinný, berie na seba hriech i jeho
dôsledky: utrpenie, nemoci, bolesť
a smrť. Dáva svoju krv na ochranu
(pasch) pre všetkých.

V smrti ale nezostal. Bol vzkriesený.
Otvoril tak cestu novú a večnú, cestu
skrze smrť a vzkriesenie k definitívnemu
„exodu“ – východu, „pesachu“ – prechodu
z tohto sveta zotročenia a smrti do sveta
Božieho. Táto cesta je otvorená pre kaž-
dého z nás... Sviatok Veľkej noci je osla-
vou a sprítomnením našej spásy. Sviatok
Veľkej noci je oslavou vzkrieseného
Krista.

Veľká noc znamená, že láska a život
sú silnejšie než smrť, že hrob nie je ko-
nečnou stanicou života, že putá, ktoré
bránia nášmu životu, sa rozväzujú, že
skrze vzkriesenie môžeme objaviť nový
život, že vo viere v Ježišovo vzkriesenie
môžeme zakúšať vzkriesenie i my sami
na sebe a že môžeme k životu prebúdzať
i druhých.

Kristus bol vzkriesený ako prvý,
v ňom všetci zasa ožijú. (porovn. 1 Kor 15,
20 - 22)

podľa http://velikonoce.vira.cz/
spracoval  a preložil – pu –

Pán sa rozhodol, že kvôli nám, ktorí sme
jeho telom, sám vopred pôjde našou

cestou. (Sv. Augustín)



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 10:30 17:00 10:30

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

nemocnica 16:00 16:00 16:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Veľkonočný pondelok 7:30 ¤ Peter, Klaudia

9:00 ¤ Jozef, Soňa, Alžbeta

Sk 2,14.22-32; Ž 16; Mt 28,8-15      10:30 ¤ pro populo

Moje srdce sa raduje a plesá moja duša. 18:00 ¤ Mária, Helena, Emília

Veľkonočný utorok 6:30
Sk 2,36-41; Ž 33; Jn 20,11-18      11:30 † Miroslav

Milosti Pánovej plná je zem. 18:00 ¤ Katarína

Veľkonočná streda 6:30
Sk 3,1-10; Ž 105; Lk 24,13-35       11:30 † Mária, Juraj

S radosťou spievajme Pánovi a oslavujme ho. 18:00 † Janka, Marek, Jozef, Ján

Veľkonočný štvrtok 6:30
Sk 3,11-26; Ž 8; Lk 24,35-48      11:30 † Helena, Imrich, Mária, Ján

Aké vznešené je tvoje meno, Pane, Bože náš. 18:00 † Michal, Anna, Ján

Veľkonočný piatok 6:30
Sk 4,1-12; Ž 118; Jn 21,1-14         Kameň, čo 11:30 † Michal, Júlia, Helena

stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. 18:00 † rod. Vaškova, Kislikova

Veľkonočná sobota 7:00
Sk 4,13-21; Ž 118; Mk 16,9-15      

Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože milosrdný. 18:00 † Andrej, Anna, Alžbeta

7:10 ranné chvály

7:30 † Ján, Mária

Sk 5,12-16; Ž118; Zjv 1,9-19; Jn 20,19-31 9:00 ¤ Magdaléna s rod.

10:30 ¤ pro populo

15:00 požehnanie kaplnky
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2. veľkonočná nedeľa – Božieho 
milosrdenstva

Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho 

milosrdenstvo trvá naveky.
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OZNAMY

1. Bohuznámi venovali 30 €, 30 €, 10 €
a 10 € a Ružencové bratstvo 500 € na
kvetinovú výzdobu.

2. Veľkonočný dar činil 850 € a pros-
triedky sme rozdelili 17-tim rodi-
nám.

3. Na budúcu nedeľu 3. 4. bude na
celom Slovensku zbierka na pomoc
prenasledovaným kresťanom vo
svete z dôvodu trvajúcej potreby a so-
lidárnosti.

4. Všetkým zainteresovaným na obra-
doch veľkonočného trojdnia a na or-
ganizácii pobožností krížových ciest
vyslovujeme poďakovanie za ich ná-
mahu a ochotu prispieť k dôstoj-
nému sláveniu tajomstva ukrižova-
ného a vzkrieseného Krista.

5. Boh je milosrdenstvo je motto pre
tohtoročnú Krížovú cestu v rímskom
Koloseu. Poukazuje na to, že odpove-
ďou na obavy dnešného človeka, na
bolesť, mnohé prenasledovania a ná-
silie vo svete je práve Božie milosr-
denstvo.

6. V sobotu 2. 4. v Prešove sa uskutoč-
ní arcidiecézne stretnutie mládeže
s arcibiskupom Bernardom. Celo-
denný bohatý program bude zame-
raný aj na celosvetové dni mládeže
v Krakove so Svätým Otcom. Odchod
autobusu je o 7. hod. od kostola.
Mladí nech sa nahlásia do stredy
v sakristii. Farnosť uhradí autobus
aj účastnícky poplatok.

7. V nedeľu Božieho milosrdenstva
3. 4. požehnáme vonkajšiu kaplnku
pri vstupe do kostola symbolicky
v hodine milosrdenstva o 15. h.
Svätiteľom bude Mons. prof. Pavol
Dráb, generálny vikár Arcibiskup-
ského úradu. Potom sa pomodlíme
Korunku Božieho milosrdenstva
a začne slávenie Eucharistie.
Nasleduje organový koncert Mgr.
art. Františka Beera z Košíc.
Večerná sv. omša nebude.

8. V rámci Roka milosrdenstva na ne-
deľu Božieho milosrdenstva obráťme
pozornosť v tento deň na tento Boží
atribút, ktorý nám pápež sv. Ján Pa-

3.4.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie M. Čierna E. Šimkovičová T. Majerská M. Vargová

žalm M. Borošová
2. čítanie D. Biž A. Šimkovičová J. Karniš H. Fraňová

prosby M. Bižová E. Czuľbová A. Potocká sr. Alojzia

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:

Miloš Vachaľ a Alexandra Michalková
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

Všeobecný: Maloroľníci – Aby maloroľ-
níci dostávali primeranú odmenu za
svoju neoceniteľnú prácu.
Evanjelizačný: Kresťania v Afrike –
Aby africkí kresťania uprostred poli-
ticko-náboženských konfliktov vydá-
vali svedectvo lásky a viery v Ježiša
Krista.
Úmysel našich biskupov: Aby Cirkev
pravdivým ohlasovaním evanjelia zdô-
vodňovala novým generáciám zmysel
života a nádeje.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA APRÍL

vol II. pripomenul. Uctíme si obraz
a modlime sa Korunku k Božiemu
milosrdenstvu v rámci hodiny milo-
srdenstva.

9. Jednodňová púť rádia Lumen bude
v sobotu 7. 5. Odchod o 1.00 v noci
z piatka na sobotu od kostola. Cena
22 € za cestu z TV do Krakova
a späť. Prihláste sa v sakristii alebo
u p. Tomovej, 0907 229 914.

10. Vo veku 62 rokov zomrel dňa 18. 3.
2016 kňaz Košickej arcidiecézy
Jozef Straka. Pohrebné obrady za
zosnulého boli v pondelok 21. 3.
o 14. hod. v Osikove. Jozef Straka
sa narodil 14. 1. 1954. Kňazské svä-
tenie prijal 14. 6. 1981. Ako kňaz
pôsobil vo farnostiach: 1981 Snina,
1982 Michalovce, 1985 Bardejov,
1985 Humenné, 1987 Malčice, 1992
Košice-Ťahanovce,1996 Parchovany,
2011 Veľké Ozorovce, 2015 výpo-
mocný duchovný Osikov. R. I. P.


