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POCHOPIŤ STRAŠNÉ utrpe-
nie, ktoré musel Ježiš Kristus
podstúpiť na dreve kríža, nám

umožní lepšie precítiť jeho hodnotu.
Veriaci si nevedia do dôsledkov pred-
staviť, aké nesmierne utrpenie, z hľa-
diska lekárskej vedy, musel podstúpiť.

Dráma Golgoty je historická udalosť.
Ukrižovaniu predchádzalo kruté bičo-
vanie, ktoré bývalo predohrou každej
rímskej popravy (okrem žien, senátorov
a vojakov). Bičovanie malo za následok
veľkú stratu krvi a oslabenie organizmu.
Rany po bičovaní sa otvárali. Keď sňali
z Ježiša plášť, alebo keď ho pred ukri-
žovaním povalili naznak na zem, je isté,
že došlo k znečisteniu rán. Tie sa po bi-
čovaní rozjatrovali na dreve kríža pri
každom výdychu a nádychu. Chrbát
pravdepodobne krvácal po celý čas ukri-
žovania. Okrem rán po bičovaní, krvá-
cali aj rany spôsobené tŕňovou korunou.

Ruky boli pribité na priečne rameno
kríža cez zápästia, teda nie cez dlane,
ako to vídavame na obrazoch Ukrižo-
vaného. Hranaté kovové klince dlhé asi
13 cm boli vrazené medzi laketnú kosť a
zápästné kostičky alebo medzi dva rady
zápästných kostičiek nad silný priečny
väz, alebo priamo cez tento väz a cez
ďalšie zápästné väzy. Určite pritom
došlo k bolestivému poraneniu okostice.
Zatĺkaný klinec navyše poranil nerv, čo
viedlo k intenzívnym pálčivým boles-
tiam, ktoré vystrekovali do oboch ra-
mien. Malo to za následok aj kŕčovité

zovretie rúk, pričom palce sa zovreli
smerom k dlaniam (preto na Turínskom
plátne nevidieť na rukách palce).

Nohy boli pripevnené k prednej
strane zvislého brvna pomocou 16 cm
dlhého železného klina. To spôsobovalo
kruté bolesti a kŕče dolných končatín.
Bičovanie malo za následok značnú
stratu krvi, naproti tomu samo ukri-
žovanie nespôsobovalo veľké krvácanie,
lebo anatomickými útvarmi, cez ktoré
boli zatlčené klince, väčšinou nepre-
chádzajú veľké tepny.

Hlavným chorobným prejavom ukri-
žovania bola okrem krutých bolestí
výdychová dušnosť. Váha tela, ktoré vi-
selo na roztiahnutých ramenách, fixo-
vala medzireberné svaly vo výdychovom
postavení, a tým bránila výdychu. Dý-
chanie bolo obmedzené a nedostatočné.
Viedlo to k hromadeniu kysličníka uhli-
čitého v krvi. Nasledovali svalové kŕče
a tetanické sťahy. To viedlo k sťaženiu
dýchania. Aby mohol Ježiš ako tak vy-
dýchnuť, musel nadvihnúť telo. To bolo
možné len tým, že sa vzoprel na prebod-
nutých nohách, čo vyvolávalo ďalšiu
mučivú bolesť. Musel čiastočne ohnúť
ramená v laketných kĺboch. To viedlo
k rotácii zápästia okolo klincov, čo spô-
sobovalo nevýslovné bolesti a vyvolávalo
kŕče celého tela.

Každý pokus o výdych sa tak stal vy-
čerpávajúcim, agonizujúcim zápasom
a postupne spôsoboval dusenie. Bez-
prostredných príčin smrti Pána Ježiša
bolo teda viacero. Hlavnou bol šok zo
značnej straty krvi a výdychová duš-
nosť. Ďalším bola strata telesných teku-
tín, nepravidelnosť srdcovej činnosti,
nedá sa vylúčiť prasknutie srdca.

Podstatné však nie je to, čo bolo bez-
prostrednou príčinou smrti, ale to, že
bol za nás odsúdený, že ukrutne trpel
a umrel za naše hriechy.

(Spracované podľa KN 1995,
autor príspevku

MUDr. Ladislav Kvasnička st.)

Žijeme v pôstnom období,
keď by sme si mali viac ako

inokedy uvedomiť cenu
nášho vykúpenia.

UKRIUKRIUKRIUKRIUKRIZZZZZ¡¡¡¡¡OVOVOVOVOVANIEANIEANIEANIEANIE
z pohľadu lekára

N IKDY BY SOM NEBOL
povedal, že jarné uprato-
vanie nám môže priblížiť

postoj človeka k hriechu. A podobne
nám pomôže pochopiť hlavné postavy
drámy Ježišovho utrpenia.

Naozaj, prišla jar. Ľudia povychá-
dzali a upratujú doma i pred svojimi
príbytkami. Je to správne. Veď poria-
dok doma je tak
potrebný ako aj
poriadok v duši.

Sú však ľudia,
ktorých vôbec ne-
vzrušuje, že majú
neporiadok v dome
i pred domom. Ne-
pozastavujú sa nad
tým. To je obraz
tých, ktorým nevadí
špina hriechu. Nezastavia sa pred
žiadnou zlobou. Títo predstavujú Ži-
dov zavrhujúcich nevinného Ježiša
a Herodesa vysmievajúceho sa z tr-
piaceho Krista. Podobne sa nájdu ľu-
dia, ktorí si aj uvedomia, že je čas
upratať, ale akosi sa k tomu nemajú.
Nevedia si rozkázať. Ich predstavite-
ľom je Pilát. Ten, hoci vie, čo je prav-
da, predsa si umýva ruky a tvári sa,
že je všetko v poriadku.

No väčšina z nás patrí medzi tých,
ktorým záleží na tom, aby sme sviatky
prežili v čistom dome. Preto húžev-
nato pracujeme na svojom – doma
i naokolo. Takto to bolo s apoštolmi.
Pracovali na sebe, ale keď už išlo
o niekoho iného, všetci sa rozute-
kali. Z času na čas sa však nájde aj
taká dobrá duša, ktorá si poupratuje

u seba a potom po-
zametá ešte aj
ulicu či chodník,
hoci nepatrí jej
a prípadne aj nie-
komu pomôže. To
je obraz Ježiša,
ktorý vzal na seba
hriechy, aj keď ne-
boli jeho. Obetoval
sa. A to je pravá

jar. Vtedy duša zakvitne a naplní sa
čerstvou vôňou Božej milosti. Koho
si vyberieme za vzor?

Prišla jar a všetko sa prebúdza. Aj
naše srdce sa chce prebudiť. Možno
by stačilo trochu v ňom poupratovať
a vpustiť tam čerstvý vzduch. Nuž,
poprajme si veľa šťastia pri jarnom
upratovaní.

Marek Forgáč, kaplán



ÈÍTANIA NA VE¼KONOÈNÚ NEDE¼U 23. 4. 2000

OZNAMYSVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE S M R T¡
A VZKRIESENIE1. Sviatosť zmierenia budeme vy-

sluhovať Po–St pred rannou sv.
omšou, od 10.00 hod. a popoludní
od 15.00 hod. do sv. omše.

2. Spovedanie chorých vo Vojčiciach
a Milhostove bude v pondelok.

3. Na Bielu sobotu obrady Veľkonoč-
nej vigílie začnú požehnaním ohňa
pri kríži na farskom dvore. Pro-
síme veriacich, aby sa zhromaždili
na tomto mieste a priniesli si
sviečky.

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. J. Galgan J. Hudáček J. Karniš K. Kassayová M. Andráš

2. R. Kolodiová P. Urban M. Sakáčová D. Kassay M. Prosbová

p. M. Čierna deti N. Tomková D. Karičková A. Oravcová

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 15.00 20.00 9.00

Z.Hradište 9.00

V nedeľu bude vo Vojčiciach požehnanie jedál o 6.45 a vešpery o 14.00 hod.

ÈÍTANIA NA VE¼KONOÈNÉ TROJDNIE
Zelený štvrtok: M. Ruttkayová, J. Galgan, P. Urban.
Veľký piatok: B. Dinisová, M. Švagrovská.
Biela sobota: P. Sovák, M. Ruttkayová, J. Karniš, D. Gajdošová,

Ľ. Bajus, A. Potocká, M. Ščerbej, A. Chovancová.
Sväté omše – kaplnky

Nemocnica Po, St o 16.00
Ústav Ut o 15.30, Ne o 10.30

Kancelária farského úradu
 dopoludnia Po – St 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00

NA VRCHOLE PÔSTNEHO
obdobia nám cirkev po-
núka myšlienku smrti.

Smrť ako skutočnosť v našom ľud-
skom živote. Čo o nej vlastne vieme?
Vo viere vyznávame, že bolesť sa raz
premení na radosť, smrť na život. Ale
kedy sa to deje naozaj reálne?

Pred pár rokmi som sa ocitla na
prahu smrti. Len Ty, Ježišu, si mi
dal tú možnosť, skúsiť cestu do več-
nosti „ešte raz“. To Ty si nechcel,
aby som predstúpila pred Teba taká
podlá a úbohá, slabá a bez pevnej
viery a lásky k Tebe. Tento dotyk več-
nosti zmenil aj môj pohľad na smrť.
Už ju nechápem ako neodvratný ano-
nymný koniec, alebo ako slepý osud.
Nie je to len ukončenie všetkého
dobrého, či zlého v živote človeka.
Smrť je teraz pre mňa ukončením
jednej etapy života. Končí ňou fy-
zická bolesť i radosť a začína radosť
i bolesť duchovná. Smrť to je stret-
nutie s Tebou, môj Pane, s Tebou,
drahý Ježišu.

Prechod do radosti života večného
by sme mali všetci takto chápať. Veď
je to podstatný bod našej viery. Prí-
prava na naše vzkriesenie – to je dô-
vera v Otcovo otvorené náručie. To je
nebeské kráľovstvo. Úprimne žiaľme
za tými pred nami, modlime sa za
nich, no nezúfajme. Život smrťou
nekončí, iba sa mení. Obeta Božieho
Syna, Jeho umučenie i smrť nás
všetkých vedú k slávnemu vzkrie-
seniu. Vieš si predstaviť, čo by bolo,
keby to tak nebolo?

Terézia

Hosana, – aj my dnes
spievajme, – Hosana, –

Kristovi volajme!

Hosana Synovi Dávida,
– volajú ako ho uvidia.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
17. 4. r. Pán je moje svetlo a moja spása.

6.45
11.30
16.30

Ut
18. 4.

r. Moje ústa, Pane, budú hlásať
tvoju spásu.

6.45
11.30
16.30

St
19. 4.

r. Vo svojej veľkej láske vyslyš ma,
Pane.

6.45
11.30
16.30

Št
20. 4.

ZELENÝ ŠTVRTOK Pánovej večere 18.00 + krížová cesta + adorácia
r. Tento kalich dobrorečenia je účasťou

na Kristovej krvi. 21.30 záver adorácie

Pi
21. 4.

VEĽKÝ PIATOK - slávenie
utrpenia a smrti Pána 15.00 obrady + začiatok poklony

r. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. 20.00 záver poklony

So
22. 4.

BIELA SOBOTA - Veľkonočná
vigília

7.30 začiatok poklony

20.00 slávenie vigílie

Ne
23. 4.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Pánovho zmŕtvychvstania

6.45 požehnanie jedál

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
15.00 vešpery

18.00


