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Číslo 13 V. ročník

Kvetná nedeľa 24. marca 2002
NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

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

U

NEŠNÁ LITURGIA STAVIA vedľa
seba dve skutočnosti: kráľovský
vstup Ježiša Krista do

Jeruzalema a pokorujúce vys-
tupovanie z Jeruzalema na
šibenicu kríža.

Ježiš vie, že volanie na
slávu „hosanna“ bude mať
čoskoro koniec. Čoskoro bu-
de mať volajúcu masu ľudu
proti sebe. Aj učeníci ho o-
pustia. Triumfálny vstup do
Jeruzalema sa vlastne skon-
čil fiaskom. Aj keď volali:
„Hosanna Synovi Dávidov-
mu!“, keď viedli Kráľa na os-
liatku do mesta, načo to bo-
lo, ak si medzi nimi nemohol
ani odpočinúť, ale musel sa
na noc vrátiť do Betánie?

Ježiš vtiahol do Jeruza-
lema ako Kráľ, ako skromný,
pokorný Kráľ. Ide v ústrety
svojmu najhlbšiemu poníže-
niu s božskou vznešenos-
ťou. Naproti tomu v nízkosti
ľudí, čo ho zabíjajú, sa tra-
gicky spája nenávisť a pový-
šenosť, nevedomosť a podlosť.

K R Á ¼ O V S K ÁK R Á ¼ O V S K ÁK R Á ¼ O V S K ÁK R Á ¼ O V S K ÁK R Á ¼ O V S K Á C E S TC E S TC E S TC E S TC E S T AAAAA
Jeho vstup do Jeruzalema sa skon-

čil zdanlivým neúspechom, lebo po
niekoľkých dňoch ho odsúdili
na smrť a vyviedli z mesta na
Golgotu. Lenže práve vtedy
ten odmietnutý a pohŕdaný,
uprostred rúhania a výkrikov:
„Ukrižuj ho!“, začína svoje
večné kraľovanie nad svetom.
Pri Poslednej večeri dáva u-
čeníkom svoje obetované telo
ako chlieb života, svoju vylia-
tu krv ako znamenie Novej
zmluvy.

Kristus na kríži sa odovz-
dáva v láske svojmu Otcovi
a stáva sa darom lásky pre
všetkých ľudí. Preto kresťan
nemôže službu človeku odde-
liť od svojho vzťahu k Bohu.
Každý kresťan chce určite byť
a ísť s Ježišom. Ale nie kaž-
dý je ochotný vždy rešpekto-
vať jeho cestu. Byť s ním
a zariadiť veci po svojom, to
je pokušenie, ktoré poznáme.
Aj napriek tomu je Božia
láska tak veľká, že ani občas-

né zlyhanie nezahatí plán spásy.
– jg –L

VETNÁ NEDEĽA, slávnostný vs-
tup Pána Ježiša do Jeruzalema,
naplnenie proroctiev a prvé kro-

ky jeho vykupiteľského aktu. Ježišova
posledná návšteva Jeruzalema je usku-
točnená s jasným vedomím, že povedie
ku konečnému stretu s náboženskými
predstaviteľmi, a vyvrcholí jeho smr-
ťou. Došlo k nej v dobe veľkonočných
sviatkov (Paschy), keď v Jeruzaleme
bolo veľké množstvo ľudí, mnoho pútni-
kov a ľudia uvažovali o otázkach smrti
a vykúpenia. Jednotlivé udalosti majú
mimoriadny význam. Ježišov príchod
do Jeruzalema bol zámerne dramatický.
Miesto aby sa nenápadne stratil z davu,
ktorý sa valil do mesta, upozornil na
seba – išiel na oslovi a učeníci spolu
s ďalšími pútnikmi ho pozdravovali vo-
laním „Hosanna“ (Mk 11, 1-10). Splnil
proroctvo o kráľovi, ktorý do Jeruza-
lema vojde na oslovi. Aj keď proroctvo
hovorí o kráľovi pokoja, predstava ľudí
bola iná. Očakávali politického Spasite-
ľa, ktorý vyslobodí vyvolený národ spod
jarma rímskych okupantov.

Ježiš však prichádza na oslíkovi,
teda zvierati, ktoré vzbudzuje protiklad-
né predstavy. Na jednej strane ním ľu-
dia pohŕdajú ako tvrdohlavým a hlúpym
zvieraťom, na druhej strane si ho vážia
pre jeho užitočnosť a dobromyseľnosť.

Jediný prípad, kde evanjeliá opisujú
Ježiša na zvierati, je pri jeho vstupe do
Jeruzalema.

Dvom učeníkom Ježiš povedal:
„Choďte do dediny čo je pred vami, a
hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou
osliatko! Odviažte ich a priveďte ku

mne! A keby vám niekto niečo hovoril,
povedzte: »Pán ich potrebuje.« A hneď
ich prepustí.“

Podľa sv. Ambróza je osol symbolom
pokorného človeka: „Uč sa od domá-

ceho zvieraťa Božieho
nosiť Krista... Uč sa
ochotne poskytnúť mu
chrbát svojho ducha;

uč sa byť pod Kristom, aby si mohol
stáť nad svetom!“

Keď Ježiš vstupuje do svojho Mesta,
túži naplniť to, čo svojou smrťou
a zmŕtvychvstaním aj skutočne dosia-
hol: získať si duše, vykupujúc ich ce-
nou krvi a darujúc im Ducha života.
Pre nás kresťanov vyplýva z toho jed-
noznačná povinnosť ísť mu v ústrety,
otvoriť dvere nášho srdca, prijať ho ako
túženého Mesiáša a s vďakou mu pri-
volávať: „Požehnaný, ktorý prichádza
v mene Pánovom, Hosanna, Hosanna..!
Tak ako Kristus túži vstúpiť k nám, je
potrebné, aby sme aj my túžili vstúpiť
k nemu. Je potrebné, aby sa osobne
stretli naša túžba po Mesiášovi a jeho
túžba vykúpiť svet. Falošní mesiáši
totiž nechýbajú ani dnes. A neraz sa
celkom spokojne môžeme zúčastňovať
kvetnonedeľných sprievodov i veľko-
nočných liturgií a predsa našou istotou
a cieľom nemusí byť Boh.

Keď sledujeme Ježiša ako slávnostne
vstupuje do Jeruzalema, prosme ho úp-
rimne, aby sme ho nasledovali aj v jeho
utrpení, od Getsemanskej záhrady až
na Kalváriu, lebo len cez Kalváriu vedie
cesta k veľkonočnému vzkrieseniu.

– bl –

„Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj dcéra
Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ prichádza,

spravodlivý je a prináša spásu,
ponížený je a nesie sa na oslovi,

na oslovi, mláďati oslice“ (Zach 9,9).

JEZ¡ IŠOV     VSTUP     DO     JERUZALEMA



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
25. 3.

r. Pán je moje svetlo a moja spása. 6.45

Iz 42,1-7; Ž  27; Jn 12,1-11
11.30
17.00

Ut
26. 3.

r. Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. 6.45

Iz 49,1-6; Ž  71; Jn 13,21-33.36-38
11.30
17.00

St
27. 3.

r. Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. 6.45

Iz 50,4-9b; Ž  69; Mt 26,14-25
11.30
17.00

Št
28. 3.

Zelený štvrtok Pánovej večere

18.00 + tichá poklona v hrobe,
záver: 20.30

r. Tento kalich dobrorečenia je účasťou
na Kristovej krvi.

Ex 12,1-8.11-14; Ž 116; 1 Kor 11,23-26; Jn 13,1-15

Pi
29. 3.

Veľký piatok - slávenie utrpenia
a smrti Pána

9.00 krížová cesta okolo kostola

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

20.00Iz 52,13-53,12; Ž  31; Hebr 4,14-16; 5,7-9;
Jn 18,1-19,42

So
30. 3.

Biela sobota - Veľkonočná vigília 7.30 začiatok poklony

r. Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo. 19.30

Ne
31. 3.

Veľkonočná nedeľa
Pánovho zmŕtvychvstania

7.30 6.30 požehnanie jedál

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 17.30 19.00 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. J. Galgan H. Magurová A. Potocká M. Švagrovská A. Oravcová
ž. D.Telepčáková J. Kucharčík J. Babejová
2. K. Balintová B. Šimková N. Tomková M. Žiaranová M. Andraš
p. Ľ. Bajus D. Gajdošová M. Sakáčová I. Farkašová N. Prosbová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA VE¼KONOÈNÚ NEDE¼U 31. 3. 2002

Nemocnica Po, Ut, St o 16.15 Ústav Ut, Ne o 11.00
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1. V Po, Ut, St budeme

spovedať pred každou
rannou sv. omšou, dopo-
ludnia od 10.00hod. a
popoludní od 15.00.

2. Veľký piatok: deň pôs-
tu a pokánia.

3. Uctenie sv. kríža v Bo-
žom hrobe spolu so sv.
prijímaním a modlitbou
na úmysel Sv. otca je
spojené so získaním
úplných odpustkov.

3. Veľkonočná vigília:
obrady majú začiatok na
dvore pri kríži, kde bude
požehnanie ohňa a Veľ-
konočnej sviece. Po po-
žehnaní pôjdeme v sprie-
vode do kostola, kde bu-
de pokračovanie obradov.
Dôstojnosť slávenia Veľ-
konočnej vigílie podporí
aj náš nábožný sprievod

ÈÍTANIA NA
VE¼KONOÈNÉ TROJDNIE

Trebišov Vojčice
Čítania Žalmy Čítania

ZELENÝ ŠTVRTOK
1. P. Urban J. Babejová M. Andraš

2. J. Galgan M. Prosbová
P. M.Ruttkayová A. Andrej

VEĽKÝ PIATOK
1. J. Hudáček P. Lörinc P. Berta

2. J. Karniš J. Bálint

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
I. 1. D. Kassay J. Kucharčík J. Rokyta

2. P. Urban I. Vachaľová V. Rokyta

3. Ľ. Bajus P. Lörinc J. Oravec

4. I. Farkašová D.Telepčáková M. Borová

5. M.Švagrovská R. Kucharčík J.Juhaščíková

6. K. Kassayová J. Babejová H. Andrejová

7. M. Žiaranová J. Obrin M. Jenčíková

II. A.Zapotoková A. Vaľová M. Bajusová
P. B. Dinisová M. Veľková

Odpustky Pôstneho obdobia:
1. účasť na Pobožnosti krížovej cesty
2. čítať Sväté písmo a aspoň štvrť
hodiny rozjímať o umučení Ježiša
Krista
3. v piatok Pôstneho obdobia pred
obrazom alebo krížom ukrižovaného
Ježiša Krista pomodliť sa modlitbu
„Dobrý a preláskavý Ježišu“.

Pri týchto podmienkach stanovených
svätou Cirkvou platí aj všeobecná
podmienka:
- stav milosti posväcujúcej
- sv. prijímanie
- modlitba na úmysel Sv. otca (Otče
náš, Zdravas, Sláva Otcu)

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 Veľko-
nočný pondelok.

5. Vo Vojčiciach v nedeľu 31. 3. budú o 14.00 hod. vešpery.
6. Požehnanie jedál: Trebišov, Vojčice, Zempl. Hradište v nedeľu o 6.30.

POPOLCOVÁ STREDA A VEĽKÝ PIATOK:
Každý kresťan katolík v tieto dni má povinnosť zdržiavať sa mäsitého
pokrmu a zachovať pôst, t.j. 3x na deň jesť a len raz sa nasýtiť.(Povinnosť
pôstu zaväzuje od 18 rokov do 60 rokov; povinnosť zdržiavať sa mäsitého pokrmu
zaväzuje od 14 rokov.)

PÔSTNA DISCIPLÍNA


