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XIX. ročník

3. apríla 2016
2. veľkonočná nedeľa

– Božieho milosrdenstva

Resp.: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho
milosrdenstvo trvá naveky.
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kých milostí. Ježiš cez sestru Faustínu
odkazuje všetkým hriešnikom, že ich
čaká aj s ich hriechmi a sľubuje očis-
tenie.

Hlavne dnes, keď sú otvorené všetky
pramene jeho nekonečnej lásky, sme
s ním spojení nitkou, ktorá sa volá mi-
losrdenstvo. Veď kto iný ako kresťania
majú byť svedkami Božieho milosrden-
stva. Svedok je ten, ktorý videl a vie.
Toľko lásky a odpustenia môže zakúsiť

na vlastnom tele, keď
vychádza uzdravený od
svojich hriechov. Boh
je nekonečný vo svojom
milosrdenstve. Jeho
milosrdné odpustenie
nemá mieru. Ježišove
slová o milosrdenstve
nie sú minulosťou, pla-
tia aj pre ľudí dnešnej

doby. Milosrdenstvo, jedno slovo a pred-
sa neobyčajné. Zložené z dvoch pojmov:
„milovať “ a „srdce“.

V srdci podľa biblického podania je
skrytý zdroj pre milovanú osobu. Toto
Božie milosrdenstvo sa má cez nás do-
stať ku všetkým, ktorí ho potrebujú.
Niet pre nás iného prameňa nádeje,
lebo nenájdeme pokoj pre seba a iných,
kým sa neobrátime s dôverou k Božiemu
milosrdenstvu. Obracajme sa často na
Božie milosrdenstvo, dôverujme mu
a volajme: „Maj milosrdenstvo s nami
i s celým svetom! “   n

Daniela Ferenčíková, katechétka

KEĎ POČUJEME slovo milosrden-
stvo, každému z nás sa vybaví
láskavosť, ktorá spočíva u nás

kresťanov v záchrane života. Aj tento
Svätý rok, ktorý sme začali nedávno, je
pre nás výzvou byť milosrdný, a tak do-
siahnuť milosrdenstvo. Hriech a milo-
srdenstvo sú slová, ktorým máme veno-
vať pozornosť neustále. Či nie všetci po-
trebujeme Božie milosrdenstvo? Mnohí
hriešnici ho nehľadajú. To, že ich Boh

netrestá za ich neveru, posmech a hrie-
chy, považujú za dôkaz, že Boh neexis-
tuje alebo že sa o svet nestará. No len
na zemi môžeme zakúsiť Božie milosr-
denstvo. Vo večnosti sa stretneme s Bo-
žou spravodlivosťou.

Z výšky kríža na Veľký piatok nám
Ježiš odkázal odpustenie ako svoj testa-
ment: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo
robia.“ Mučený a vysmievaný zvoláva
v posledných minútach svojho žitia mi-
losrdenstvo na tých, ktorí ho zabíjajú.
Je dokonalým znamením Božieho milo-
srdenstva. Aj z kríža vlieva do ľudského
srdca, ktoré je hlbinou vždy vystavenou
pokušeniu zla, milosrdnú lásku. Ježišo-
vo srdce je tak naplnené milosrden-
stvom, že puká a chce sa rozliať na
všetky duše, ktoré prichádzajú k nemu.
Jeho milosrdenstvo je prameňom všet-
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MNOHÉ DRUHY neposlušnosti
mysle sú len mätúce a nazýva-
me ich roztržitosť. Tá prichádza

a odchádza, poslušnosť priamo neohro-
zuje, aj keď dokáže oslabiť silu ducha.

Niekedy sa vyskytnú myšlienky, kto-
ré sa javia ako skutočná neposlušnosť
vo viere, či už implicitné alebo skryté.
Príklady nájdeme v Knihe Jób, kde Jób
a jeho priatelia v rozhovoroch vyjadrujú
množstvo myšlienok, ktoré vypovedajú o
tendencii k neposlušnosti. Stretávame
sa s nimi aj my. Sú to najmä myšlienky,
ktoré nám víria hlavou, aby nás podnie-
tili vzbúriť sa proti situácii, ktorú žije-
me; je to neprijímanie seba samého,
svojho tela, svojej rodiny, svojej minu-

losti – neprijímanie spoločnosti. Teda
musíme bojovať proti zlu, ktoré je
v týchto myšlienkach. Keď snívame
a fantazírujeme o iných, nereálnych
podmienkach, nedokážeme milovať,
slúžiť, prispieť k zlepšeniu sveta, lebo
neustále nám predstavujú situáciu,
ktorá sa líši od tej skutočnej.

A ešte tu máme fakt, že sme hriešni,
urobili sme chybu a nevieme to prijať.
Ako často sa trápime ospravedlňovaním
seba samých pri oprávnenej alebo ne-
oprávnenej kritike. Vtedy sa nám vynára
v mysli rozsiahla teória sebaospravedlňo-
vania a my sa znovu vidíme v tej istej
situácii, aby sme si povedali, že tí druhí
nás nechápu a že my máme pravdu.

Jób nás učí aj o hrozbe neprijatia
seba samých, nepoznania, kto sme a či
sme viac alebo menej dobrí, o hrozbe
absolútnej potreby definovať sa, pocho-
piť vlastné korene.

Poznáme spôsob, ako preskúmať seba
samého po psychologickej alebo psycho-

analytickej stránke. Tento
spôsob implikuje práve túto
dychtivosť: chcem sa úplne
vlastniť, a preto ustavične
skúmam sny, fantázie, nervové
tiky, podvedomé gestá, aby som dokázal
objaviť to tajomstvo seba samého, ktoré
je ťažko odhaliteľné.

Od týchto myšlienok môžeme prejsť
k myšlienkam priamej neposlušnosti,
k neakceptovaniu Boha. Je to v podsta-
te veľké pokušenie, ktoré preniká aj ce-
lú Knihu Jób. Jób Boha akceptuje a je
to jeho veľký skutok viery, avšak jeho
myseľ je neustále vystavená pokušeniu
odmietnuť ho, až po pokušenie zúfať si
a v negatívnom význame rezignovať:
„...už v nič neverím, nič neakceptujem, už
nemám na nič chuť“.

To je kolotoč myšlienok. Prichádzajú
v podstate ako neškodné, zaberú prvé
hodiny dňa pri zobúdzaní, útočia vo voľ-
ných chvíľach, keď nie sme veľmi zane-
prázdnení, a naraz zaplavia našu myseľ
tak, že keď sa vrátime k povinnostiam,
cítime sa smutní, nevládni, slabí na to,
aby sme si uvedomili príčinu. V sku-
točnosti sme ich pozorne neusmer-
ňovali, nezastavili sme ich. Tak do nás
ukradomky vstúpili rôzne formy vzruše-
nia alebo neľúbosti, nadšenia alebo
depresie, alebo hnevu zameranému
proti sebe samému alebo proti iným,
ktoré sme si potom pestovali.

Môžeme spomenúť aj predstavy sen-
zuality, túžby, všetky tie blúznivosti, kto-
ré sa do nás potajomky vkrádajú a v ur-
čitej chvíli v nás vzbudia pocit prázdno-
ty, nechce sa nám modliť, nesústredíme
sa pri omši, pri čítaní Písma a pod. Je
to tak preto, že sme sa nevedomky
nechali zlákať nedisciplinovanými myš-
lienkami, ktoré nás napokon oslabili.

Objavenie tohto komplikovaného
vnútorného sveta je súčasťou duchovnej
cesty a vedie nás k tomu, aby sme sa
pustili do trvalého a ťažkého boja.

– bl –



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

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00

ústav
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Zvestovanie Pána 6:30

Iz 7,10-14;8,10c; Ž 40; Hebr 10,4-10; Lk 1,26-38 11:30 † Marta, Anna

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť 

tvoju vôľu.
18:00 † Július

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

Pán kraľuje, oslavujme ho. 18:00 † 2x Mária, Emil, Jana, Ondrej

6:30
Sk 5,17-26; Ž 34; Jn 3,16-21 11:30 ¤ Marián a Anna, 25 r.manž.

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 18:00 † Peter

Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kň. 6:30
Sk 5,27-33; Ž 34; Jn 3,31-36 11:30 † Pavlína, Jozef, Eva, Ladislav

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 18:00 ¤ Juraj s rod.

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

Pán je moje svetlo a moja spása. 18:00 ¤ Laura

Sk 6,1-7; Ž 33; Jn 6,16-21 7:00 † Anna, Michal

18:00 ¤ rod. Duplinská, Gogova

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Andrej

Sk 5,27b-32.40b-41; Ž 30; Zjv 5,11-14; Jn 21,1-19 9:00 † Alžbeta

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Mária

Ne
10. 4. 

St
6. 4. 

3. veľkonočná nedeľa

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma 

vyslobodil.

Po
4. 4. 

Ut
5. 4. 

Pi
8. 4. 

So
9. 4. 

Št
7. 4.

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, 

ako dúfame v teba.
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OZNAMY

1. Dnešnú nedeľu 3. 4. je na celom
Slovensku zbierka na pomoc
prenasledovaným kresťanom vo
svete z dôvodu trvajúcej potreby
a solidárnosti.

2. Misijná spoločnosť sv. Vincenta
de Paul nám poslala ďakovný
list, v ktorom nám ďakuje za
štedrý dar 831 € na misiu v Hon-
durase. „Ubezpečujeme Vás, že pa-
mätáme na Vás pri našich každoden-
ných modlitbách a pri sv. omšiach.
Nech dobrotivý Boh odmení Vašu
štedrosť a dá Vám to, o čo prosíte.“

3. Vo štvrtok 10. 3. sa v priestoroch
nášho farského úradu konalo
okresné kolo Biblickej olympiá-
dy 2016 v kategórii základné ško-
ly. Zúčastnilo sa ho 7 družstiev.
Súťaž prebiehala v piatich kolách.
Jednotlivé úlohy obsahovali test,
tajničku, prácu s obrazom, výroky
zo Svätého písma a ich adresáti,
a otázky k pohľadnici zo Svätej
zeme.
Výsledky:
1. miesto - ZŠ ul. M.R.Štefánika;
2. miesto - ZŠ ul. Pribinova;
3. miesto - ZŠ Michaľany.
Víťazné družstvo bude okres Tre-
bišov reprezentovať dňa 12. 4. na
diecéznom kole v Košiciach.

4. Veľkonočné posolstvo Svätého
Otca Františka, ktoré predniesol
na poludnie Veľkonočnej nedele
z loggie Baziliky sv. Petra pred
udelením požehnania Urbi et
Orbi, bolo na tému: „Chváľte Pána,
lebo je dobrý, lebo jeho milosrden-
stvo trvá naveky“ (Ž 135, 1).

5. Na základe súkromného zjavenia
sestre Faustíne slávime dnes
v Cirkvi sviatok Božieho milosr-
denstva. Každý, kto si v tento deň
pri verejnom vystavení obrazu
uctí tento obraz a pridá nábožný
vzdych napr. „Ježišu, dôverujem

10.4.2016 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie B. Lešová R. Bartovič I. Pribulová M. Princíková

žalm J. Obrin

2. čítanie P. Urban I. Bartovičová Z. Bačová V. Leško

prosby A. Zapotoková T. Bartovič M. Lörinčíková Z. Lešková

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 prvý, druhý a tretíkrát:
Dušan Choma a Drahoslava Zitrická

Milan Leško a Zuzana Hrešová
Ohlasujú sa druhýkrát:

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

Ti“, môže získať pre seba alebo
duši v očistci úplné odpustky.

6. Dnes, v nedeľu Božieho milosr-
denstva 3. 4., požehnáme vonkaj-
šiu kaplnku pri vstupe do kostola
symbolicky v hodine milosrden-
stva o 15. h. Svätiteľom bude
Mons. prof. Pavol Dráb, generálny
vikár Arcibiskupského úradu. Po-
tom sa pomodlíme Korunku Bo-
žieho milosrdenstva a začne slá-
venie Eucharistie.
Nasleduje organový koncert Mgr.
art. Františka Beera z Košíc.
Večerná sv. omša nebude.

7. V pondelok je preložená slávnosť
(z 25. marca) Zvestovania Pána
a zároveň Deň počatého života.
Po večernej sv. omši sa pôjdeme
modliť za nenarodené deti pred
nemocnicu. Je to forma duchov-
ného boja za každý ľudský život.

8. Národná transfúzna stanica v Ko-
šiciach organizuje v piatok 29. 4.
od 8. do 11. hod. dobrovoľnícky
odber krvi. Prosíme darcov o pos-
kytnutie krvi pre pacientov, ktorí
sú odkázaní na ich pomoc.

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.


