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Kvetná nedeľa, 8. apríla 2001
NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Číslo 15 IV. ročník

L

Resp.: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

BUÏ POZDRAVENÝ KRISTE!

EDEL, ŽE VOLANIE zástupov
nie je trvalým, že radostné
„Hosana!“ skoro sa zmení na

„Ukrižuj!“. Pán Ježiš ešte len vstu-
poval do Jeruzalema a mnohí boli
takí, ktorí rozmýšľali nad tým, ako
mu podraziť nohy. Toto faulovanie
sa deje dodnes.
Celý svet je akoby
ľadovou plochou, na
ktorej ľudia padajú,
keď si vzájomne
podrážajú nohy.
Treba však pamätať
na to, že nielen na
ľadovej ploche rozhodca píska fauly.
Jestvuje aj nebeský rozhodca, ktorý
raz naše fauly spočíta.

Jeruzalemom postupuje ako bez-
branný, nevinný a krotký baránok.
Tento božský kráľ vstupuje celkom
nekráľovsky, na oslici, dokonca nie
ani na vlastnej, chudobný, bez moci

a kráľovstva. A predsa jeho ríša je
všade tam, kde si ľudia uvedomujú,
že tento krotký kráľ prišiel pre nich
a kvôli nim, že sa obetoval za
hriešnikov. Ježiš žil, trpel i zomrel,
aby nás vykúpil. Cena nášho
vykúpenia, nekonečná obeť nášho

nebeského Otca, kto-
rý za nás dlh svojho

Syna na smrť, mala
by v nás prebudiť vznešené

predstavy o tom, čím sa skrze
Krista smieme stať.
Kto sa drží Kristovho kríža,

ostane pevný a vzpriamený, s čistým
charakterom a s jasným pohľadom aj
za najťažších okolností. Nijaká du-
chovná hmla nás nepomýli, ani nijaká
búrka nezastraší. Kto prijíma Pána
Ježiša do srdca a volá k nemu len
„Hosana!”, ten obstojí v každom ča-
se. Sme povolaní, aby sme za ním
kráčali, ako hovorí svätý Peter. – jg –

Tento deň si pripomíname Kristov posledný vstup do Jeruzalema.
Kristov vjazd do Jeruzalema bol posledným, hoci triumfálnym, ale
v duši Pána Ježiša však prevládal smútok.

POSLEDNÁ VEÈERA

REDSTAVA o poslednej večeri
je u mnohých ľudí, veľmi zjed-
nodušená, často sa opiera o

výjavy zobrazené na umeleckých
dielach veľkých majstrov, prípadne
len okrajovo o evanjeliový text.

Udalostiam Kristovho umučenia a
smrti predchádzala posledná večera.

Ježiš vedel o svojej nadchádzajú-
cej smrti - a preto konal !  Synoptic-
ké evanjeliá aj svätý Pavol nám za-
nechali opis ustanovenia Eucharis-
tie. Ježiš si zvolil čas Veľkej noci,
aby splnil čo sľúbil svojím učení-
kom, že im dá svoje telo a krv. Tým,
že Ježiš slávil Poslednú večeru so
svojimi apoštolmi počas veľkonočnej
hostiny, dal židovskej Veľkej noci
definitívny význam.

Ako prebiehala veľkonočná hosti-
na? Pretože paschálna hostina moh-
la byť slávená len vo vnútri Svätého
mesta, bolo nutnosťou, aby si všetci
pútnici obstarali v meste priestor,
kde by, spravidla v spoločnosti as-
poň desiatich účastníkov, jedli ba-
ránka, ktorý bol zabitý v chráme. Aby
boli také spoločenstvá stolovníkov
umožnené, mali obyvatelia Jeruza-
lema tejto noci poskytnúť bezplatne
k dispozícii priestory svojich domov
všetkým, ktorí ich o to prosili. Z
mnohých svedectiev vieme, že oby-
vatelia Jeruzalema vychádzali pútni-
kom pri sprostredkovaní takéhoto
sviatočného priestoru veľkoryso v
ústrety. V takomto priestore mohli

Prišiel deň Nekvasených chlebov, keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka. Poslal Petra a Jána
so slovami: „Choďte a pripravte nám veľkonočnú večeru!“ Oni sa ho opýtali: „Kde ju máme
pripraviť?“ Povedal im: „Len čo vojdete do mesta, stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody.
Choďte za ním do domu, do ktorého vojde, a majiteľovi domu povedzte: „Učiteľ ti odkazuje: Kde je
miestnosť, v ktorej by som mohol jesť  so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?“ On vám ukáže
veľkú prestretú hornú sieň. Tam pripravte.“    (Lk 22,7-12)

pripraviť večeru i dvaja Ježišom
vyslaní učeníci tak, že obstarali
nekvasený chlieb, pripravili nádoby
pre hostinu a upiekli baránka, ktorý
bol v chráme zabitý, stiahnutý z
kože a zbavený vnútorností.

Poslednou večerou Kristus usta-
novil Eucharistiu, svojou vlastnou
krvou schválil Nový zákon, na roz-
diel od Mojžiša, ktorý ratifikoval Starý
zákon krvou zvierat. Ježiš berie ka-
lich, hovorí ďakovnú modlitbu  a vyzý-
va apoštolov, aby si kalich medzi se-
bou podávali. Ohlasuje svoju smrť.

Nová zmluva, potvrdená Kristovou
krvou, oznámená a predstavená pri
Poslednej večeri, bola plne realizo-
vaná obetou kríža.

V starozákonnej zmluve vystupuje
ako Pánov zmluvný partner dvanásť
pokolení Izraela; pri oznámení a
predstavení novozákonnej zmluvy pri
Poslednej  večeri vystupuje spolo-
čenstvo dvanástich apoštolov, ktorí
predstavujú zárodok Božieho ľudu
Nového zákona.

Je potrebné vidieť, že Ježiš slávil
túto večeru celkom v očakávaní pri-
chádzajúceho Božieho kráľovstva. Ho-
vorí o tom, že už nebude piť z plodu
viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo.

Tu je odkaz na ťažkú hodinu,
ktorá ho čaká. Posledná večera pred-
stavuje súvislosť medzi tým, čo sa
Ježišovým životom začalo a tým, čo s
Božím kráľovstvom definitívne príde.

  – bl –



Sväté omše – kaplnky

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. J. Galgan H. Magurová J. Karniš B. Dinisová V. Rokyta

2 K. Balintová A. Zapotoková A. Potocká M. Švagrovská H. Andrejová

p. Ľ. Bajus deti N. Tomková M. Jenčíková

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

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

6.45
11.30
17.00

Ut
10. 4.

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

6.45
11.30
17.00

St
11. 4.

r. Vo svojej veľkej láske vyslyš ma,
Pane.

6.45
11.30
17.00

Št
12. 4.

Zelený štvrtok Pánovej večere
18.00 + kc a tichá poklona v

hrober. Tento kalich dobrorečenia je účasťou
na Kristovej krvi.

Pi
13. 4.

Veľký piatok slávenie utrpenia
a smrti Pána

15.00 záver poklony v hrobe
20.00r. Otče do  tvojich rúk porúčam svojho

ducha.

So
14. 4.

Veľkonočná vigília 7.30 začiatok poklony

r. Pán nás bude strážiť ako pastier
svoje stádo. 19.00

Ne
15. 4.

Veľkonočná nedeľa Pánovho
zmŕtvychvstania

7.30 6.30 požehnanie jadál

9.00
10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 15.00 19.00 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

Vo Vojčiciach budú v nedeľu, 15. 4., o 14.00 hod. vešpery.

ÈÍTANIA NA VE¼KONOÈNÚ NEDE¼U, 15. 4. 2001

Nemocnica Po, St, o 16.00 Ústav Ut, Ne o 11.00

ÈÍTANIA NA

VE¼KONOÈNÉ TROJDNIE

ZELENÝ ŠTVRTOK
1. čítanie 2. čítanie prosby
P. Urban J. Galgan M.Ruttkayová

 VEĽKÝ PIATOK
J. Hudáček Ľ. Bajus

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
1. čítanie 2. čítanie 3. čítanie 4. čítanie 5. čítanie

J. Jucharčík P. Urban J. Karniš D. Gajdošová D. Kassay

6. čítanie 7. čítanie 2. čítanie prosby
K. Kassayová M. Ščerbej A. Zapotoková B. Dinisová

OZNAMY

Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
 popoludní Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30
V prvopiatkovom týždni popoludňajšia

služba v kancelárii nie je!

Krstná náuka   piatok o 16.00

Sobášna náuka sobota o 9.00

1. V Po, Ut, St budeme spovedať
pred každou rannou sv. omšou,
dopoludnia od 10.00 hod. a po-
poludní od 15.00
2. Sviatosť spovedania chorých a
starých bude v Po, 9. 4. , sever a
v Ut, 10. 4. , juh od 9.00 hod..
Prosíme nahlásiť adresy v sakri-
stii.

2. Veľký piatok: deň pôstu a
pokánia. Každý kresťan-katolík
je povinný zachovať pôst, t.j.
zdržiavať sa mäsitého pokrmu,
len 3x cez deň jesť, z toho raz
dosýta.

3. Veľkonočná vigília: obrady ma-
jú začiatok na dvore pri kríži, kde
bude požehnanie ohňa a Veľko-
nočnej sviece. Po požehnaní pôj-

deme v sprievode do kostola, kde
bude pokračovanie obradu.
Dôstojnosť slávenia Veľkonočnej
vigílie podporí aj náš disciplino-
vaný sprievod so sviecami, ktoré
si na túto príležitosť prinesieme.
Kto pristúpi ku sv. prijímaniu pri
obradoch Veľkonočnej vigílie, na
Veľkonočnú nedeľu môže prijímať
Eucharistiu už len raz.

4. V stredu o 17.00 bude krstná
náuka a sviatosť krstu bude na
Veľkonočný pondelok.

5. Číslo bankového účtu pre príspev-
ky na výstavbu pódia v kostole je:

VÚB pobočka Trebišov,
  335248-622/0200

6. V kaplnke v nemocnici sviatosť
pomazania chorých sa vysluhuje
každý pondelok.


