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Číslo 14 V. ročník

Nedeľa 31. marca 2002
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Resp.: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.

UL

Boh miloval ľudí, a on ich miluje,
aj keď to nevedia a nechcú vedieť.

Boh zachraňuje ľudí obetovaním
večného, vteleného Syna.

AKT PRÁZDNEHO HROBU nie
je možné obísť. Treba sa zamys-
lieť nad tým, prečo je prázdny.

Hrob je prázdny, teda, čo sa stalo
s telom? Anjeli hovoria, že Ježiš vs-
tal z mŕtvych. Nepopierateľným fak-
tom je, že ho videli živého. Počas
štyridsiatich dní sa zjavoval učení-
kom, zhovárali sa s ním, jedli s ním,
mohli sa ho dotýkať…

Teda on skutočne vstal z mŕt-
vych… Žije!

Jeho Duch oživil mŕtve telo.
Kristov Duch oživil telo.
Musí to byť veľmi silný Duch ži-

vota!
Keď bude aj vo mne jeho Duch, aj

ja vstanem s ním k plnosti večného
života.

Znova a znova sme zraňovaní svo-
jou bezmocnosťou voči moci zla a
smrti. Znova a znova sme vyzývaní,
aby sme vpustili Boha do svojho ži-
vota, aby sme využili možnosti kres-

ťanov žiť z Ducha Svätého, aby sme
okúsili nekonečnú moc života Božie-
ho vo vlastnom zraniteľnom a mno-
hokrát zranenom živote.

Medzi vzkriesením Krista a jeho
zjavením v sláve prebieha náš čas
a naša cesta. Kráčame vo svetle vie-
ry, ale aj v temnote viery. Naša viera
sa opiera o svedectvo tých, čo Vzkrie-
seného videli. Svet okolo nás a gene-
rácie po nás žijú z viery, ktorú my
vyznávame a svojím životom dosved-
čujeme. V eucharistickom slávení vi-
díme a počúvame ústredné tajomstvo
našej viery: Pánovu smrť a jeho
vzkriesenie. A už teraz sa stretá-
vame s tým, ktorý príde v sláve, aby
nás súdil a zachránil.

Kristus je náš život a naše vzkrie-
senie.

To musí byť v našom prítomnom
živote viditeľné: v radosti, ktorá sa
rodí z nádeje a lásky.

– jg –
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Náš Pán, Ježiš
Kristus, zmŕtvychvs-
taním vošiel s oslá-
veným telom do slá-
vy, ktorá je odmenou
za jeho poníženie.

Kristovo zmŕtvych-
vstanie je víťazným
dokončením jeho die-
la a najväčším dôka-

zom jeho božstva. „Ak Kristus nebol vz-
kriesený, potom je márne naše kázanie
a márna je aj vaša viera“ (1 Kor 15, 14).

Základná téza ktorú si musíme uve-
domiť je, že Kristov prechod zo smrti do
života sa opakuje v tom, kto verí
v Krista.

Kráčame životom, ktorý prináša ra-
dosť, i sklamanie, útechu, ale i krajnú
beznádej. V určitých chvíľach máme
dojem, že JEHO tu niet, že je v hrobe
privalenom kameňom. Koľko kameňov
ľudstvo naváľalo na jeho hrob za celú tu
dobu. V dnešnej dobe je tým kameňom
na hrobe Krista až masovo rozšírená
ľahostajnosť k nadprirodzenému, k du-
chovným realitám. Akoby stačilo čím
viac mať, čím lepšie a kvalitnejšie kon-
zumovať, čím viac užívať, a preto čím
viac produkovať. Dnes mnohým ľuďom
hodnoty ako pravda, láska, úcta, česť
znejú akoby z cudzieho sveta. To spô-
sobuje mnoho problémov typických pre
našu dobu: násilie, konflikty, drogy,
vzájomná neviazanosť (AIDS) a pod.
Zdalo by sa, akoby tu už nebol záujem
o Krista.

Kristovo víťazstvo je víťazstvom nad
smrťou, ale aj nad všetkým, čo ku smrti
vedie. Preto Kristus bude vždy aktuálny.
I dnes v konzumnom svete plnom láka-
diel.

Ako kresťania, sme povinní svedčiť
o jeho zmŕtvychvstaní predovšetkým
svojím životom, aby sme prispeli k od-
vaľovaniu kameňov od jeho hrobu. Ro-
bíme tak? – bl –
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EDNODUCHÁ SPRÁVA, informá-
cia, veta, ktorá nestráca na aktuál-
nosti už takmer 2000 rokov.

Denne prinášajú média tisíce správ od
Tokia po Moskvu, od Moskvy po Wa-
shington. Je to súčasť nášho života, ži-
votného štýlu, aby sme boli informo-
vaní. Všetky tieto informácie časom
strácajú na aktuálnosti, nové informácie
ich vytláčajú a na tie predchádzajúce si
už ani nespomenieme. Jedna správa je
však vždy aktuálna. Ježiš Kristus vstal
z mŕtvych, ten Ježiš, ktorý žil, trpel
a zomrel navonok ako ostatní.

Aj jeho najbližší, ktorí ho uložili do
hrobu a v nedeľu uvideli prázdny hrob,
dospeli k nesprávnemu úsudku, že od-
niesli Pána z hrobu. Bolo to pre nich
nepochopiteľné. Až po prehliadke hrobu
Peter uveril, že Pán vstal.

To, že uveril je nesmierne dôležité.
Nikto totiž nevidel a priamo nepozoroval
moment zmŕtvychvstania. Preto uveriť
nebolo a nie je ľahké. Ale je tu mnoho
faktov, ktoré svedčia o zmŕtvychvstaní.
Petrovi stačilo, že videl prázdny hrob.
Sú tu predpovede prorokov, teda Písma
i samého Pána. Je tu fakt, že on sám sa
apoštolom a ďalším svedkom ukázal
a zjavoval sa im 40 dní. Všetci títo sa
potom stali svedkami tejto udalosti.

Márne sa túto správu snažia odporco-
via ututlať, márne podplácali žoldnie-
rov, márne sa vynaložili obrovské pros-
triedky za 2000 rokov až po moderné
ústavy ateizmu v časoch socializmu, táto
správa sa bude podávať až do konca
sveta a nestratí na aktuálnosti.

Skutočnosť zmŕtvychvstania je ne-
smierne významná, plná útechy, a nap-
riek tomu ju človek ťažko prijíma, ba
mnohí neveria.



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
1. 4.

Veľkonočný pondelok 7.30
r. Moje srdce sa raduje a plesá moja duša. 9.00

Sk 2,14.22-32; Ž  16; Mt 28,8-15 10.30

Ut
2. 4.

Veľkonočný utorok 6.45
r. Milosti Pánovej plná je zem. 11.30

Sk 2,36-41; Ž  33; Jn 20,11-18 17.00

St
3. 4.

Veľkonočná streda 6.45
Sk 3,1-10; Ž  105; Lk 24,13-35 11.30

r. S  radosťou spievajme Pánovi a oslavujme
ho. 17.00

Št
4. 4.

Veľkonočný štvrtok 6.45
Sk 3,11-26; Ž  8; Lk 24,35-48 11.30

r. Aké vznešené je tvoje meno, Pane, Bože
náš. 18.00

Pi
5. 4.

Veľkonočný piatok 6.45 Prvý piatok

Sk 4,1-12; Ž  118; Jn 21,1-14 11.30
r. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa

kameňom uholným. 18.00

So
6. 4.

Veľkonočná sobota 6.40 Fatimská sobota

Sk 4,13-21; Ž  118; Mk 16,9-15

r. Vzdávame Ti vďaky, Pane, Bože milosrdný. 18.00

Ne
7. 4. 2. veľkonočná nedeľa

7.30
9.00

10.30
15.00 pob. Božieho milosrdenstva

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE
Vojčice 9.00 19.00 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 10.30 19.00 10.30

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Ut – Pi o 16.15, Ne o 16.15 Ústav Po, Ut, Št, So o 11.00
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3. APRÍL – SV. RICHARD
(1197? – 1253)

tom dva roky študoval teológiu u do-
minikánov v Orleánse.

Asi v r. 1424 sa po vysvätení za
kňaza vrátil do Anglicka a pracoval
ako jednoduchý farár. V r. 1245 ho
pápež Inocent IV. vysvätil za bis-
kupa v Lyone. Richard bol muž veľ-
kej lásky: láskavý a štedrý ku všet-
kým, horlivý v modlitbe.

Osobitným predmetom jeho lásky
boli chudobní laici a starí kňazi, pre
ktorých dal postaviť dom s úplným
zaopatrením.

Jednou z jeho aktivít boli kázne v
prospech križiackej výpravy po návrate
nešťastnej výpravy sv. Ľudovíta, fran-
cúzskeho kráľa v r. 1253. Na počesť
sv. Edmunda Richa posvätil nový
chrám a cintorín. Tam z prechlad-
nutia ťažko ochorel. Hneď sa začal
pripravovať na smrť. V prítomnosti
kňazstva a ľudu vrátil svoju dušu
Stvoriteľovi 3. apríla 1253. Na jeho
hrobe sa stali veľké zázraky.

Za svätého ho vyhlásil pápež
Urban IV. 22. januára 1262.

– rm –

ICHARD SA NARODIL okolo
r. 1197 v mestečku Droitwich
pri Worchestri v západnom

Anglicku.
Keďže jeho brat bol nevyliečiteľne

chorý, po smrti rodičov sa Richard
ujal starosti o hospodárstvo. Majetok
zveľaďoval. Chorý brat sa zriekol ma-
jetku v prospech brata Richarda.
Richard však opustil domov a šiel
študovať na univerzitu do Oxfordu,
kde uzavrel úprimné priateľstvo s
dvoma študentami. Všetci traja spo-
lu odišli skončiť štúdiá do Paríža.
Po štúdiách v Paríži odišiel Richard
do Talianska, do Bologne. Tam se-
dem rokov študoval svetské i cirkev-
né právo.

Potom sa vrátil do Oxfordu, kde
ho v. 1235 vymenovali za kancelára
arcibiskupstva. Richard si obľúbil ar-
cibiskupa Edmunda Richa tak, že ho
sprevádzal aj do vyhnanstva do Fran-
cúzska a zostal pri ňom do jeho
smrti. Arcibiskup mu pred smrťou
daroval svoj kalich. Richard sa vtedy
rozhodol, že sa stane kňazom. Po-

OZNAMY
1. Druhá veľkonočná nedeľa je nede-

ľou Božieho milosrdenstva.
2. Vo Vojčiciach v nedeľu 7. 4. bude

o 14.00 hod. pobožnosť Božie-
ho milosrdensta.

3. SESTRY BOSÉ KARMELITÁNKY
ďakujú členkám Sv. Škapuliara za
pozoruhodný peňažný dar k Veľ-
kej noci: Pán Boh zaplať!

Požehnané Veľkonočné sviatky
všetkým vám, bratia a sestry,
vyprosujú

 duchovní otcovia.

7.30 9.00 10.30
1. M. Čierna J. Hudáček K. Kassayová
ž. D.Telepčáková J. Babejová I. Vachaľová
p. M. Ščerbej R. Černáková D. Kassay

7.30 9.00 10.30 18.00
1. Ľ. Bajus D. Gajdošová M. Sakáčová I. Farkašová
ž. D.Telepčáková T. Ruttkayová P. Lörinc J. Kucharčík
2. J. Galgan H. Magurová A. Potocká M. Švagrovská
p. K. Balintová B. Šimková N. Tomková M. Žiaranová
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SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


