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a morálneho hľadiska bolo teda ne-
vyhnutné, aby Ježiša postavili pred
veľradu: z právneho preto, lebo si to
vyžadovala súdnická tradícia; z mo-
rálneho preto, aby Ježiš nebol len
obeťou „okupantov“, čím by si získal
aureolu mučeníka, ale bol ako boho-
rúhač odsúdený najvyššou nábožen-
skou vrchnosťou vlastného národa.
Aj keď cisár Augustus povolil Židom,
aby žili „podľa svojich zákonov
a zvyklostí“, predsa platilo, že jedine
držiteľ okupačnej moci, nositeľ ius
gladii mohol v tomto období vynášať
a dávať vykonať rozsudky smrti. Kto
bol teda zodpovedný za smrť Ježiša?
Absolútny vládca Judey Pilát, alebo
veľrada? V minulosti mnohé literárne
diela označovali Židov ako „Božích
vrahov“. Toto označenie rozhodne od-
mietol už II. vatikánsky koncil a zdô-
raznil to neraz aj terajší pápež Ján
Pavol II. Kresťanská viera vyznáva,
že Ježiš nezomrel pre zlobu niekoľ-
kých Židov, ale pre hriechy všetkých
ľudí (Mt 9, 10 – 13; Mk 2, 25 – 17),
teda aj za nás, na čo by sme nemali
zabúdať. – bl –

V DEJINÁCH ĽUDSTVA sa
odohralo veľa významných
procesov, bolo odsúde-

ných tiež veľa významných ľudí
(filozofov, vedcov, kráľov a preziden-
tov), mnohé boli nespravodlivé alebo
vykonštruované. Jedno je však isté,
že najslávnejším procesom v deji-
nách ľudstva bol proces s Ježišom
Kristom. Práve tento proces nasto-
ľuje mnohé otázky, ktoré si kladú
jednoduchí ľudia, ale aj historici,
biblisti, či teológovia. Jednou z naj-
častejších otázok je: kto vlastne od-
súdil Ježiša – Pilát, či veľrada? Je
príbeh procesu, popísaný v evanje-
liách, v súlade s židovským poriad-
kom a vtedajším rímskym právom?
Na základe najnovších vedeckých po-
znatkov môžeme konštatovať, že nič
z toho, čo o súdnom procese zazna-
menali evanjelisti, neprotirečí histo-
rickej pravde. Aj keď normy židovs-
kého trestného práva nepoznáme tak
presne, ako rímskeho práva, predsa
sa nám zachovali komentáre „svä-
tých kníh“, z ktorých čerpáme po-
znatky o vtedajšom židovskom práve.

Aké bolo zloženie veľrady? V očiach
evanjelistov je veľrada jednoducho
radou, tvoria ju veľkňazi, starší ľudu
a zákonníci. Rada existovala v kaž-
dom meste a zaoberala sa politic-
kými a náboženskými záležitosťami
obce, ale v prípade procesu s Je-
žišom ide o ústrednú veľradu, ktorej
predsedal sám úradujúci veľkňaz.
Veľrada mala zvyčajne predsedu a 70
členov. Predsedom veľrady v čase
procesu s Ježišom bol Jozef Kaifáš,
ktorého priezvisko znamená „dobrá
opora“. Úrad veľkňaza zastával 19 ro-
kov (v rokoch 18 – 36 po Kr.).

Bolo zakázané usmrtiť človeka,
ktorého nesúdila veľrada. Z právneho

Je to človek zaujímavého
charakteru. V evanjelio-
vom príbehu sa objavuje
len trikrát. Patrí k fari-
zejom, ale predsa nám
má čo povedať. Je cent-
rom Božieho slova dneš-
nej nedele. Jeho meno je
Nikodém.

Marek Forgáč, kaplán

PRVÝKRÁT NA SCÉNU
evanjelia vystupuje ako člo-
vek dojatý Ježišovým uče-

ním a jeho skutkami. Chce sa s ním
rozprávať, ale len potajomky. Niet sa
čo čudovať, veď bol farizejom. Ježiš
mu venoval dlhý dialóg. Druhýkrát sa
ukazuje ako zástanca spravodlivosti.
Keď farizeji chcú zahubiť Ježiša, on
sa ho nenápadne zastane a žiada
najprv spravodlivý súd. To už nebolo
tak celkom potajomky, ale predsa nie

„Veľkňazi a celá
veľrada zháňali
krivé svedectvo

proti Ježišovi, aby
ho mohli odsúdiť

na smrť“
(Mt 26, 59).

verejne. Nakoniec figuruje ako jeden
z hlavných aktérov pri Ježišovom
pohrebe. Spolu s Jozefom Arimatej-
ským zložili Ježišovo telo z kríža.
Vtedy už išlo o verejné priznanie sa
ku Kristovi. Lenže vtedy už bolo po
všetkom…

Je dobré všimnúť si jeho pekné
vlastnosti. Bol otvoreným pre po-
znanie Mesiáša. Bol spravodlivým
a férovým človekom. A tiež bol pozor-
ným, keď sa postaral o Ježišov po-
hreb. Ale nechváľme ho priveľmi.
Predsa mu čosi chýbalo – bál sa
otvorene priznať ku Kristovi. Preto
ostal priemerným, ostal na polceste –
ani veľký hriešnik, ani veľký svätec.

Niekedy jedna slabosť po-
kazí všetky dobré vlastnosti.
Náš Boh je extrémista, lebo
chce celého
človeka. Ne-
ostaňme prie-
merní, neza-
stavme sa na
polceste. Ne-
nechajme to na
poslednú chví-
ľu, keď už bude
po všetkom…



7.30 9.00 10.30 18.00 Vojč ice
1. Ľ. Bajus H. Magurová P. Lörinc A. Potocká M. Jenčíková

2. A.Chovancová B. Šimková N. Tomková G. Karičková J. Rokyta

p. M. Ščerbej deti J. Karniš M. Sakáčová V. Rokyta

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
3. 4.

r. Budem ťa, Pane, oslavovať, že si
ma vyslobodil.

Trebišov
6.45

11.30
16.30

Vojčice 18.00

Ut
4. 4.

r. S nami je Pán zástupov, naším
útočišťom je Pán, náš Boh.

Trebišov
6.45

11.30
16.30

Vojčice 18.00

St
5. 4.

r. Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a veľmi láskavý.

Trebišov
6.45

11.30
16.30 biblické stretnutie

Vojčice 18.00

Št
6. 4. r. Odpusť, Pane, vinu svojmu ľudu.

Trebišov
6.45

11.30
18.00

Vojčice 18.00 ‚stretko‘ mladých

Z.Hradište 18.00

Pi
7. 4.

Prvý piatok

Trebišov

6.45

r. Pane, buď pri tých, čo majú srdce
skrúšené.

11.30
17.30 krížová cesta

18.00 zač. adorácie +
‚stretko‘ mladých

20.00 koniec adorácie

Vojčice
17.30 krížová cesta

18.00

So
8. 4.

Fatimská sobota
Trebišov

9.00

r. Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam.
18.00

Vojčice 6.45

Ne
9. 4. 5. nedeľa v pôstnom období

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30 sv. krstu

15.00 krížová cesta

18.00

Vojčice
9.00

14.00 krížová cesta

Z.Hradište 10.30

7. APRÍLA SV. JÁN
KRSTITEĽ DE LA SALLE,
ZAKLADATEĽ ŠKOLSKEJ
REHOLE (1651 – 1719)
Pochádzal z francúzskej
šľachtickej rodiny. Narodil sa

30. 4. 1651 v Remeši. Na kňazstvo sa
pripravoval štúdiami v Remeši a na
Sorbone, kde dosiahol doktorát teoló-
gie. Roku 1678 sa stal kňazom.

Jeho duše sa dotkla evanjeliová
scéna: „Kto prijme toto dieťa v mo-
jom mene, mňa prijme“ (Lk 9, 48).
Objavil teda Boha mimoriande blízko
svojej duše – v maličkých!

V 17. storočí ešte bolo školstvo
výsadou len majetnejších vrstiev. Ján,
sám chudobný, chcel v duchu evanje-
liovej náuky slúžiť najchudobnejším,
maličkým. V roku 1679 založil
v Remeši prvú bezplatnú školu pre
chudobných. V prvom rade sa usiloval
pozdvihnúť úroveň učiteľov. Roku
1681 vo svojom dome vytvoril prvú
komunitu učiteľov.

Spolu s viacerými spoločníkmi za-
ložil rehoľnú spoločnosť Bratov kres-
ťanských škôl, u nás známu ako školskí
bratia. Ján bol podrobený ťažkým
skúškam. Musel zápasiť s krajnou
chudobou, nepochopením, neúspech-
mi, nápormi zvonku i vo vlastnej dru-
žine, ba i s nepochopením biskupa.
Práve v týchto skúškach sa osvedčil
ako opravdivý svätec, ktorého poko-
renie nezlomilo a obety neodradili.
Láska k Bohu bola základná motivá-
cia jeho škôl.

Zomrel 7. 4. 1719 v Rouene. Jeho
pohreb bol veľkou manifestáciou úcty
a uznania. V roku 1900 bol vyhlásený
za svätého a pápež Pius XII. ho roku
1950 vyhlásil za nebeského ochrancu
učiteľov a učiteliek.

Školskí bratia do r. 1950 úspešne
pôsobili i na Slovensku. Podnes účin-
kujú nielen vo Francúzsku, ale aj
v ďalekých misiách.         – rm –

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.00

Ústav Ut, Št o 15.30 a Ne o 10.30
Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30

Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

1. Počas týždňa budeme spovedať
Po–Pi od 10.00 do poludňajšej sv.
omše a St–Pi od 15.00 do večer-
nej sv. omše. Zároveň pred kaž-
dou rannou sv. omšou.
Vo Vojčiciach v Ut od 16.30 hod.
V Z. Hradišti vo Št od 17.00 hod.
do 18.00 hod, kedy bude sv. omša.

2. Náuka pre deti, ktoré sa pripra-
vujú na 1. sv. prijímanie, nebude
ani v Trebišove, ani vo Vojčiciach.

3. Nakoľko je prvý piatok, adorácia
nebude vo štvrtok, ako je to zvy-
kom, ale v piatok po sv. omši
s požehnaním o 20.00 hod.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 9. 4. 2000

JEŽIŠ PRINÁŠA SVOJ pokoj
aj tam, kde mu zo strachu
zatvárame dvere. Veriaci

človek nekladie Bohu podmienky.
Verí a čaká. Boh odpovie na každú
prosbu. Len čas a spôsob, ako uspo-
kojí srdce človeka, si zvolí sám.

Anton Srholec

MYŠLIENKA NA TÝZ¡ DEÒ

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


