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blízko mesta“ (Jn 19,20). Aj v liste
Hebrejom sa uvádza, že „Ježiš… trpel
za bránou“ (Hebr 13, 12). Týmto skrom-
ným údajom vyhovovala od skorších
čias nezmenená, zostávajúca lokalita
Golgoty na severo-západnom okraji
mesta starého Jeruzalema, miesta,
kde teraz stojí chrám Božieho hrobu.
Je len málo pravdepodobné, aby sa
na takéto miesto zabudlo, zvlášť, keď
tam pôsobilo takmer nepretržite
kresťanské spoločenstvo.

Jeruzalemskí kresťania poznali
miesto ukrižovania pod menom, kto-
rého grécka výslovnosť znie: „Golgo-
tha“. Golgotha je skrátenina aramej-
ského „Golgolta“, čo zodpovedá heb-
rejskému „Gulgolet“. V preklade to
znamená „Lebka“, teda nie miesto le-
bečné, ako sa to niekedy interpre-
tuje. Meno bolo pravdepodobne odvo-
dené od označenia poľa, od tvaru
a výzoru plošiny. Nie vždy však pre-
vládal tento názor. Už v ranokresťan-
ských časoch sa charakterizovalo ako
miesto popráv – voľne ležiace, alebo
do jamy nahádzané lebky dali miestu
meno. Tak to vysvetľoval sv. Hiero-
nym a jeho názor v podstate pretrval
dodnes. Tento názor však odporuje
židovskej tradícii, najmä židovskému
zákonu (Dt 21, 22, 23) a židovským
zvykom.

Keď zhrnieme výpovede evanjelií,
zistíme, že miesto ukrižovania ležalo
na ceste pred mestom, že toto
miesto nebolo posvätné podľa žiad-
nej židovskej tradície a tiež nebolo
používané ako všeobecné miesto ur-
čené na popravy. V starom Jeruza-
leme boli bežné označenia lokalít
ako: „Vypuklosť“, „Hrča“ či „Mažiar(?)“.
Meno Golgota, Lebka zodpovedá
štýlu jeruzalemských poľných náz-
vov. – bl –

ČO JE TO GOLGOTA? Čo sa
tam odohralo? Čo znamená
pre kresťanov? Je to miesto,

na ktorom bol postavený kríž nášho
Pána. Tam sa Kristus rozdával a toto
miesto je a zostane sväté, dokiaľ
bude kresťanstvo.

Na tejto skutočnosti nemenia nič
ani spory, ktoré sa vedú o presnú iden-
tifikáciu miesta. Evanjelisti nám za-
chovali o mieste smrti Ježiša veľmi
strohé informácie. Marek uvádza: „Tak
ho priviedli na miesto Golgota, čo v pre-
klade znamená Lebka“ (Mk 15, 22)
a nehovorí nič o polohe miesta v sta-
rom Jeruzaleme.

Kde ležalo miesto, ktoré sa nazýva
Golgota, Kalvária či Lebka?

Evanjelista Lukáš hovorí o Ši-
monovi z Cyrény, ktorému bol kríž
nanútený, lebo išiel rovno z poľa
(Lk 23, 26). Z toho vyplýva, že cesta
popravnej čaty viedla von z mesta.
Ján to potvrdzuje, keď uvádza, že
mnohí Židia čítali nápis na kríži,
„lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo

V DNEŠNOM EVANJELIU
sa nám Ježiš priznáva, že
ako každý iný človek, aj

On – Bohočlovek cíti vzrušenie pri
myšlienke na smrť. Niet sa o koho,
niet sa čo oprieť. A tam vo vnútri,
v duši, tam je línia jasná... S báz-
ňou a chvením im
priniesť spásu. Samo-
zrejme len tým, ktorí
budú chcieť. Napriek to-
muto minimalizmu Ježiš
neuhne.

Áno, toto bol údel
všetkých prorokov – po-
zabíjali ich. Toto bude
údelom aj všetkých na-
sledovníkov Ježiša –
budú ich prenasledovať.
Teraz je rad na Alfe i Omege. Dar-
covi života nie je smrť cudzia. Jeho
vystupovanie nutne predpokladá ná-
silný koniec. Obvinení bolo naozaj
dosť: bohorúhanie, pakty s diablom,
pochybný kňaz, sobota, osud Jána
Krstiteľa. To všetko hovorí o tom, že
svoj tragický koniec musel Ježiš
chápať ako vrchol svojho ohlasova-
nia radostnej zvesti.

Áno – tragická radosť – to je veľ-
konočná radosť! K čomu ju prirov-
nať? Sám Ježiš ponúka prirovnanie:
Je to ako keď sa tešíte z nového
klasu, ale v jeho koreňoch ešte cí-
tite niečo včera odumreté…

A sami veľmi dobre vieme, že to
zmysluplné sa viaže na
odumreté. Tešiť sa z klasu
a nedoceniť koreň – v pra-
xi znamená prísť napokon
o všetko. Smútiť iba nad
tým odumretým a nevidieť
to tam hore, znamená
nerozumieť životu. Doce-
niť obetu a vidieť aj jej
ovocie – to je radosť v bo-
lesti, to je naplnenie.

Teda ešte raz: tešiť sa
bez bolesti znamená prísť o všetko.
Tešiť sa z bolesti znamená nerozu-
mieť životu. Tešiť sa v bolesti zna-
mená nájsť svoje naplnenie, svoje
panovanie v bezmocnosti, bohatstvo
v chudobe, lásku v opustenosti, pl-
nosť v prázdnote, život v smrti.
Necítite aspoň trošku vzrušenie?
Ave crux – spes unica!

Peter Novysedlák, kaplán

„Keď prišli na
miesto, ktoré sa

volá Lebka,
ukrižovali jeho

i zločincov:
jedného
sprava,

druhého
zľava.“

GOLGOTGOLGOTGOLGOTGOLGOTGOLGOTAAAAA



7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Čierna M.Ruttkayová P. Sovák J. Kucharčík M. Bajusová

2. J. Galgan M. Princíková P. Béreš M.Švagrovská M. Veľková

p. R. Kolodiová deti D. Gajdošová B. Dinisová J. Oravec

ÈÍTANIA NA KVETNÚ NEDE¼U 16. 4. 2000

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
10. 4.

r. Pane, nebudem sa báť zlého, lebo
ty si so mnou.

6.45
11.30
16.30

Ut
11. 4.

Sv. Stanislava, biskupa, muč. 6.45

r. Páne vyslyš moju modlitbu
a moje volanie nech dôjde ku tebe.

11.30
16.30

St
12. 4. r. Chvála ti a sláva naveky.

6.45
11.30
16.30

Št
13. 4.

r. Pán večne pamätá na svoju
zmluvu.

6.45
11.30 + začiatok adorácie

18.00 + záver adorácie

Pi
14. 4.

r. V úzkosti som ťa vzýval, Pane,
zachráň ma.

6.45
11.30
17.30 sv. omša, po nej krížová cesta

So
15. 4.

r. Pán nás bude strážiť ako pastier
svoje stádo.

6.45
11.30
18.00

Ne
16. 4.

Kvetná nedeľa
–

nedeľa utrpenia Pána

7.30
9.00

10.30 posvätenie ratolestí

15.00 krížová cesta

18.00

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

a Ne o 16.30
Ústav Ut, Št, So o 15.30
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

SV. STANISLAV, BISKUP
A MUČENÍK (1030? – 1079)

BISKUP STANISLAV je nová
ozvena starozákonného Jána
z púšte – Jána Krstiteľa. V ob-

mene, nesie sa jeho hlas pri Jordáne,
ale krakovskou diecézou a celým Poľ-
skom. Narodil sa v obci Szczepanów
v Poľsku. Študoval v Hnezdne, Liége
v Belgicku a azda aj v Paríži. Po
návrate do Poľska Stanislav prejavil
mimoriadne duchovné, mravné a ro-
zumové schopnosti. Pápež Alexan-
der II., na žiadosť duchovenstva, ľu-
du i kráľa Boleslava II., ho roku 1072
vymenoval za krakovského biskupa.

Bol jeden z dobrých pastierov, ale
i karhajúcich otcov. Kňaz, biskup
podľa Srdca Ježišovho, ktorému ne-
šlo o kariéru, ktorý nelipol na mamo-
ne, ktorý miloval iba Boha a nesmr-
teľné duše.

Stanislavovo biskupské účinkova-
nie sa začalo veľmi sľubne. S podpo-
rou kráľa mohol dokončiť a prehĺbiť
obrátenie Poľska na kresťanskú vie-
ru. Postupne sa vzťahy medzi bisku-
pom a kráľom zhoršili, až prešli do
otvoreného nepriateľstva. Kráľ Boles-
lav II. sa dal na neviazaný a pohor-
šlivý život. Šľachta ho opustila. Bis-
kup ho karhal i pre nespravodlivosť
a ukrutnosť voči poddaným. Stanis-
lav, ako živé svedomie Poľska, sa po-
stavil pred kráľa. Pre nepoddajnosť,
opovrhnutie Božími i cirkevnými zá-
konmi, ho vyobcoval z Cirkvi, zakázal
mu vstúpiť do chrámu.

Kráľ zase vyhlásil biskupa za zrad-
cu, ktorého treba zabiť. Keď nenašiel
ochotného vykonávateľa tohto roz-
sudku, urobil to sám kráľ. 11. 4.
1079 v krakovskom kostole sv. Mi-
chala pri bohoslužbe vrhol sa na bis-
kupa a rozťal mu hlavu na dvoje.

Za svätého ho vyhlásil pápež Ino-
cent IV. v Assisi roku 1253. Odvtedy
sa uctieva ako patrón Poľska.  – rm –

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 10.30

1. Sviatosť zmierenia budeme vy-
sluhovať Po–Pi pred rannou sv.
omšou a od 10.00 hod. Po, Ut, St
a Pi od 15.00 hod. do sv. omše.
V sobotu od 9.00 do 11.30 a popo-
ludní od 14.30 do 16.00.
Vo Vojčiciach vo štvrtok od 15.30.

2. Spovedanie chorých bude v stredu
(na sever od kostola) a vo štvrtok
(na juh od kostola). Prosíme nahlá-
siť adresy v sakristii.

3. Stretnutie kresťanských dôchod-
cov bude 13.4. (štvrtok) o 17.00
hod. v MsKS v Trebišove.

4. Pozor zmena! V piatok sa sv.
omša začne o 17.30 a krížová
cesta bude po nej vonku. Prosí-
me, prineste si so sebou sviečky.
V prípade nepriaznivého počasia
budeme v kostole.

5. Na Kvetnú nedeľu sv. omša
o 10.30 začne pri kríži na far-
skom dvore požehnaním ratolestí
a sprievodom do kostola. Prosíme
veriacich, aby sa pred sv. omšou
zhromaždili na tomto mieste.

6. Oznamujeme mladým, že tradičné
stretnutie mládeže našej arci-
diecézy s otcom arcibiskupom
sa uskutoční na Kvetnú nedeľu
v Košiciach.

Vo Vojčiciach, ako obyčajne, bude krížová cesta v piatok o 17.30 a v nedeľu o 14.00.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


