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U

EŽIŠ NEODSTRÁNIL SMRŤ,
ale sám okúsil celú jej trp-
kosť. Aj v tom sa nám stal
podobným, v umieraní však

smrť premohol. Vo svojom živote ži-
júcich, z cudziny a diaľky nás povo-
láva do svojej blízkosti, z temnoty
do svetla svojej prítomnosti. Ježiš
nám ukázal cestu. On sám je ces-
tou. On je životom.

Keď Božie slovo hovorí o živote,
má na zreteli život telesný aj du-
chovný, s tým, že duch má oživovať
telo. Lebo duch prebúdza k životu…
Lazár vstáva z hrobu, Boží Duch je
v ňom a prebúdza ho k životu, lebo
ten, kto má v sebe Božieho Ducha,
bude žiť, aj keď umrie.

Stačí, ak budem chcieť, a môžem
žiť.

Stačí iba žiť jeho Duchom, to je
jediná podmienka, lebo ak budem žiť
podľa tela, nebudem sa páčiť Bohu.
Kto totiž nemá jeho Ducha, nepatrí
Bohu… Žiť v Duchu znamená žiť
v milosti ospravodlivujúcej, a ona
v deň zmŕtvychvstania oživí moje
smrteľné telo pre večný život. Krs-
tom sme získali skutočný Boží život
a tento život je silnejší než smrť.

Ježiš nerobil svoje zamenia, svoje
zázraky preto, aby sme sa divili, robí
ich preto, aby sme mu verili. Aby
sme verili jeho slovám, ktoré sú
„duch a život“. Chce, aby sme verili
tomu, čo o svojom Otcovi, o sebe sa-
mom a o našom večnom údele po-
vedal.  – jg –

JEŽIŠ –
SVETLO SVETA

RI SLÁVENÍ SVIATKOV Veľkej
noci sa stretávame s množstvom
zvláštnych názvov: Veľkonočný

baránok – nevinný baránok, ktorý bol
zabitý namiesto prvorodených v Egypte.
Vďaka nemu boli zachránení mnohí
ľudia. Aj Ježiš Kristus bol zabitý a vďaka
nemu sme mnohí zachránení. Preto pri
bohoslužbách pod pojmom veľkonočný
Baránok myslíme Ježiša Krista.
Kvetná nedeľa – Ježiš vstupuje do Je-
ruzalema, vítajú ho davy ľudí, pod nohy
mu kladú plášte a olivové ratolesti –
kvety.
Zelený štvrtok – Ježiš pri Poslednej
večeri jedol veľkonočného baránka, ne-
kvasené chleby a zeleninu. Presne tak
ako Izraeliti pred východom z Egypta.
Veľký piatok – v tento deň Ježiš Kris-
tus zomrel. Titul „Veľký“ dostal pre túto
nesmierne dôležitú a veľkú udalosť v de-
jinách vesmíru.
Biela sobota – po západe slnka sa Ži-
dom začínal ďalší deň. Preto už v sobotu
hneď po západe slávime vigíliu zmŕt-
vychvstania Pána Ježiša. Mnohí na tej-
to slávnosti prijímajú krst. Získavajú mi-
losť posväcujúcu – čistú dušu, čo sa vy-
jadruje u dospelých bielym rúchom,
u detí bielou košieľkou.
Veľká noc – ženy utekali ráno k hrobu
a našli ho prázdny. O chvíľu ich oslovil
Pán. Bol živý, vstal z mŕtvych! Stalo sa
to niekedy v noci. Toto je noc, ktorá sa
preto právom nazýva „Veľká“.
Veľkonočná nedeľa – radostná správa
o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša sa šíri ďa-
lej. Udalosť z Veľkej noci stále pokračuje
do dní, do dejín, k nám, až do skončenia
sveta! Táto udalosť je taká úžasná, že si
ju aj dnes pripomíname každú nedeľu.
NEZVYČAJNÉ UDALOSTI

Ježiša zabili tak, ako to proroci pred-
povedali. Zradili ho za 30 strieborných;
O jeho šaty hádzali los; Uvidia, koho
prebodli; Nepolámali mu kosti (tak ako
nepolámali baránkovi kosti pri východe
Židov z Egypta asi 1200 rokov pred

Kristom). Je to všetko nezvyčajné, ale je
to pravda! Všetko bolo predpovedané nie-
koľko storočí pred narodením Ježiša!
TAJOMNÉ SÚVISLOSTI

Ježiša zabili počas židovskej Veľkej
noci – na sviatok, keď si Židia pripomí-
nali záchranu z egyptského otroctva
a zabíjali vo svojich domoch baránka,
ako im prikázal Pán cez Mojžiša.
Pascha – znamená prechod z krajiny ot-
roctva do zasľúbenej zeme. Z Egypta do
Kanaánu. Aj my slávime prechod z ot-
roctva na zemi do zasľúbeného neba.
Prechod sa uskutočnil cez Červené
more, cez vodu, vďaka Božej milosti.
Náš prechod do neba sa uskutočňuje
cez vodu krstu, vďaka Božej milosti!
Faraón so svojim vojskom bol na hla-
vu porazený! Aj diabol so zlými duchmi
bol zmŕtvychvstaním Ježiša Krista úpl-
ne porazený. V raji bol okrem stromu
poznania dobra a zla aj strom života.
Boh zabránil Adamovi a Eve jesť z neho.
Teraz sa stal stromom života kríž s jeho
sladkým ovocím – Ježišom Kristom. Mô-
žeme ho prijímať a budeme žiť večne!
JEŽIŠOV ZÁVET

Keď človek vie, že zomrie, zvyčajne
zariadi všetko najdôležitejšie. Aj Pán Je-
žiš to urobil. Dal nám pri Poslednej ve-
čeri Nové prikázanie – aby sme sa milo-
vali tak, ako On miluje nás – až po
smrť. Zariadil, aby mohol prebývať me-
dzi nami pod spôsobom chleba a vína –
v Eucharistii.

Ustanovil Novú a večnú zmluvu
medzi Bohom a ľuďmi. Jeho slová tesne
pred smrťou: „Je dokonané!“ svedčia, že
skutočne všetko pre spásu človeka bolo
dokonané. Pri svätej omši sa zaväzuje-
me: „Smrť tvoju, Pane zvestujeme – a tvoje
zmŕtvychvstanie vyznávame, – kým neprí-
deš v sláve!“

Do posledného dychu svojho života
chceme svedčiť o týchto udalostiach,
kým neprídeš druhýkrát medzi nás. Tak
nám, Bože, pomáhaj!

– podľa KN pripravila km –



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
18. 3.

Sv. Cyrila Jeruzalemského, bs. uč. 6.45
r. Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. 11.30

Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Ž  23; Jn
8,1-11 17.00

Ut
19. 3.

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 6.45 slávnosť
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Ž  89;

Rim 4-13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
al. Lk 2,41-51a

11.30
17.00

St
20. 3.

r. Chvála ti a sláva naveky. 6.45

Dan 3,14-20.91-92.95; (Ž) Dan 3,52-56;
Jn 8,31-42

11.30
17.00

Št
21. 3.

r. Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 6.45
11.30

Gn 17,3-9; Ž 105; Jn 8,51-59 18.00

Pi
22. 3.

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

6.45
11.30
17.00 krížová cesta

Jer 20,10-13; Ž 18; Jn 10,31-42 18.00

So
23. 3.

Sv. Turibia de Mongrovejo, bs. 6.40
11.30

Ez 37,21-28; (Ž) Jer 31,10-13; Jn 11,45-57 18.00

Ne
24. 3.

Kvetná nedeľa
nedeľa utrpenia Pána

7.30
9.00

10.30
15.00 krížová cesta

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 18.00 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. M. Čierna R. Černáková M. Sakáčová M. Žiaranová M. Bajusová

2. M. Ščerbej T. Ruttkayová J. Karniš I. Farkašová M. Veľková

p. A. Zapotoková J. Hudáček N. Tomková J. Kucharčík J. Oravcová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 24. 3. 2002

Nemocnica Po – Pi o 16.15, Ne o 16.15 Ústav Ut, Št, So o 11.00
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Krížová cesta vo Vojčiciach bude v piatok 22. 3. o 17.30 a v nedeľu 24. 3.
o 14.00 hod.

NARODIL SA OKOLO r. 313 v Je-
ruzaleme alebo v jeho okolí kres-

ťanským rodičom. Zdá sa, že sa už
v mladosti utiahol do niektorej pus-
tovne a tam sa venoval modlitbe,
umŕtvovaniu, ale i štúdiu Svätého
písma a starokresťanských spisov.
Takto žil do svojho tridsiateho roku.
V r. 343 ho biskup Maxim vysvätil za
kňaza a poveril ho ohlasovaním Bo-
žieho slova. Na jeho kázne prichá-
dzalo čoraz viac veriacich. Biskup mu
zveril i vyučovanie katechumenov.

V tomto odbore kňazskej činnosti
sa Cyril najväčšmi preslávil, čo
dokumentuje aj jeho dielo „Kate-
chézy“. V 4. storočí sa pod týmto
označením rozumelo ústne pouče-
nie, slúžiace ako príprava na krst.
Zachovalo sa nám 24 Cyrilových ka-
techéz. Pápež Lev XIII. ho 28. júna
1883 zaradil medzi učiteľov Cirkvi a
jeho úctu rozšíril na celý katolícky
svet. Cyril sa staral aj o núdznych a
biednych. Keď v Jeruzaleme nastala
drahota a hlad, rozdal všetky svoje
dôchodky chudobným.

To nestačilo, a preto predal z chrá-
mu zlaté a strieborné predmety a pe-
niaze rozdal chudobným. Tento sku-
tok použili protivníci na jeho obžalobu.
Ariánom vyčítal ich bludné učenie a tí
ho obvinili zo svätokrádeže. V r. 357,
nevinne odsúdený, odchádza po prvý
raz do vyhnanstva. V septembri 359
mu dovolili vrátiť sa do svojho bis-
kupstva. Druhé vyhnanstvo trvalo len
krátko.

V r. 367 musel Cyril po tretí raz
odísť do vyhnanstva. Tentoraz zostal
vo vyhnanstve asi desať rokov. Mo-
hol sa vrátiť až v r. 378. Dňa 18.
marca 386 sa zaľúbilo Pánovi odvolať
Cyrila z pozemského Jeruzalema do
Jeruzalema nebeského.         – rm –

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu, 10. 3., sviatosť
krstu prijali Dominika Néme-
thová, Olívia Terézia Pešto-

vá, Robin Štefan Kurilla a Kristián
Gažo. Vítame ich v našom spoločen-
stve. Nech sú rodičom na radosť
a svetu na osoh.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Marek Čierny a Katarína Koscelníková

Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

18. MAREC – SV. CYRIL
JERUZALEMSKÝ (313? – 386)

1. Počas týždňa v Po – Pi budeme
spovedať pred každou rannou
sv. omšou, dopoludnia od 10.00
hod. a popoludní od 15.00;
V So 9.00 – 11.30 hod, popo-
ludní 14.00 – 16.00 hod.
V Zempl. Hradišti spovedáme vo
štvrtok od 16.30 hod.

2. Sviatosť zmierenia chorých a sta-
rých bude v Po 18. 3. na  sever a
v Ut 19. 3. na  juh od kostola.
Začíname od 8.00 hod. Prosíme
nahlásiť adresy v sakristii.

3. Kvetná nedeľa – požehnanie ra-
tolestí na farskom dvore a sláv-
nostný vstup bude v Trebišove pri
sv. omši o 10.30 hod. Aktívne
prežívanie spomienky na Pánov
vstup do Jeruzalema predokladá
prítomnosť veriacich na požeh-
naní ratolestí na farskom dvore,
to znamená, že kostol zostane
prázdny. Požehnanie ratolestí
a procesia patrí k splneniu účasti
na celej nedeľnej sv. omše.
Vo Vojčiciach začína slávnostný
vstup pri nedeľnej sv. omši o 9.00
hod. vonku.

4. Veľkonočný pozdrav (vzor vo vit-
rínke pri vchode do kostola) si
môžete zakúpiť v sakristii.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


