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Nedeľa 21. apríla 2002
4. veľkonočná nedeľa –

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Resp.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

U

zákony, ale za ich zachovanie prisľu-
buje pravé šťastie.

Pastier a stádo sú v pastierskom
národe samozrejmým označením pre
vládcu a ľud, alebo aj pre učiteľa
a obec. Mimo Ježiša nejestvuje zja-
venie, záchranná pravda a spásna
cesta.

Sme pokrstení, dostali sme Du-
cha. Jeden zomrel za nás: Dobrý
pastier. A on žije. Keď počujeme
jeho hlas, počúvame pozorene. Keď
ide pred nami, kráčame s istotou.

Musím sa ustavične rozhodovať.
Pre koho a pre čo sa rozhodnem?
Pre tých, čo mňa a moje slabosti
chvália? Alebo pre toho, ktorý obe-
toval svoj život za mňa? – jg –

Prostredníctvom Ježiša prichádza život,
v jeho hlase poznať Božiu pravdu,

ktorá zasahuje človeka. On predstavuje
bránu, ktorá vedie k Otcovi. Touto

bránou prešli Abrahám, Izák a Jakub,
proroci, apoštoli a touto bránou

prechádza Cirkev.

KRISTUS JE BRÁNAKRISTUS JE BRÁNAKRISTUS JE BRÁNAKRISTUS JE BRÁNAKRISTUS JE BRÁNA
MYSEL ČINNOSTI Ježiša –
Dobrého pastiera – je vyjadrený
v plnom živote tých, ktorí mu

patria. Ovčinec nie je obrazom ľudí
závislých a „hlúpych ako ovce“, ale
obrazom spločnosti tých, ktorí vošli
správnou bránou. Ktorí vošli skrze
Krista.

Kristus seba nazýva Dobrým pas-
tierom, seba nazýva jedinou bránou
do ovčinca. Jednoznačne upozorňuje
na zlodejov šťastia: Každý, kto ne-
hovorí pravdu, nie je pastierom.

Každý, kto zvádza zdanlivým šťas-
tím, nie je pastierom.

Kristus nikoho neklame. Kristus
hovorí o živote pravdivo. Kristus ne-
zamlčuje skutočnosť námahy a utr-
penia. Jednoznačne učí o potrebe
niesť kríž. Neváha povzbudzovať k se-
baovládaniu… Stavia veľmi náročné

LOVO SLUHA DNES už nepouží-
vame tak často, ako to bolo v mi-
nulosti. Znie nám skôr neprí-

jemne a v predstavách väčšiny ľudí
vyvoláva predstavu otroctva, kde sluha-
otrok neznamená nič a musí vo všetkom
poslúchať svojho pána. Slúžiť skutočne
znamená byť závislý, podrobený, posluš-
ný, pripravený konať uloženú prácu,
zvyčajne pod niekým – pánom, vládcom
a pod. Napriek tomuto nie príliš lichoti-
vému úvodu, Cirkev nevymazala toto
nemoderné slovo zo svojho slovníka.

Vo Svätom písme máme viaceré
príklady služby. Tak bol Jozef v Egypte
služobníkom egyptského úradníka Pu-
tifara, patriarcha Jakub slúžil u svojho
strýca Labana, ktorého dcéru Ráchel si
chcel odviesť domov ako manželku.

Zamyslime sa nad tým, ako často
naša mládež obdivuje „filmové hviezdy“,
či slávnych spevákov, no často tieto
hviezdy rýchlo zhasnú, keď sa jedná
o Kráľovstvo nebeské, lebo ich život ne-
svedčí o žiarivosti a čistote. Ježiš
Kristus nechce, aby sme sa vynášali,
ale aby sme si navzájom slúžili. Najväč-
ším protirečením kresťanstva by bolo:
chcieť kráčať v Kristových šľapajach,
ale pritom si vôbec nevšímať nikoho
okrem seba.

Služba kresťana nie je revolučná,
služba kresťana pozná len jednu zbraň,
a tou je ponížená, slúžiaca láska... A
táto láska spočíva v pokornom hľadaní
takého miesta, z ktorého možno čím
lepšie slúžiť.

Nikdy nesmieme zabúdať na to, že
kresťanstvo ovláda svet zdola, službou,
a nie panovaním. Tak nás učil Ježiš
Kristus slovom i príkladom. On liečil
prašivých, apoštolom umýval nohy, na-
miesto zlatej koruny prijal korunu uple-
tenú z tŕnia a posmechu, namiesto poli-
tickej moci prijal úplnú bezmocnosť
ukrižovaného. Takto ovládal svet Kris-
tus a takto ho musí ovládať Cirkev cez
nás kresťanov.

Ak si slová o službe blížnemu iba vy-
počujeme, ale v sebe a v spoločnosti by
sme ich nechali bez vplyvu na svet
a predovšetkým na naše kresťanstvo,
tak tieto slová by nepadli do dobrej
pôdy. Preto prosme Ducha Svätého, aby
aj naše srdcia obmäkčil pre službu lásky
k blížnym podľa vzoru milosrdného Sa-
maritána.

Keď sa lepšie rozhliadneme okolo
seba, určite si všimneme, komu vlastne
patrí naša služba lásky. Nemusia to byť
vždy „veľké skutky“, niekedy stačí pri-
hovoriť sa niekomu milým slovom,
s láskou sa s ním porozprávať. Niekedy
stačí urobiť aj málo, ale môže nás to
preniknúť hrejivým pocitom, a to takým,
že sa staneme šťastnými, lebo sme
iných urobili šťastnými. Lebo: „Čo ste
urobili jednému z týchto mojich najmen-
ších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,
40). Zamyslime sa, čo sme urobili my,
včera, dnes, čo môžeme a chceme urobiť
práve teraz. Kristus v každom okamihu
nášho života očakáva, že ho budeme
nasledovať.           – bl –

„Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude
vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami
prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel
dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako
výkupné za mnohých.“ Mt 20,26-28
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
22. 4.

6.45
Sk 11,1-18; Ž 42; Jn 10,11-18 11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 1.sk

Po Bohu žízní moja duša, po Bohu živom. 17.00 + príprava birmovanci

Ut
23. 4.

Sv. Vojtecha, bs. mč. 6.45
Sk 11,19-26; Ž 87; Jn 10,22-30 11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 2.sk

Chváľte Pána, všetky národy. 17.00 + príprava birmovanci

St
24. 4.

Sv. Juraja, mč. 6.45
Sk 12,24-13,5a; Ž 67; Jn 12,44-50 11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – 3.sk

Velebte Pána, všetky národy. 17.00 + príprava birmovanci

Št
25. 4.

Sv. Marka, ev.                sviatok 6.45 kňazské rekolekcie

1 Pt 5,5b-14; Ž 89; Mk 16,15-20 11.30 +začiatok adorácie

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem
naveky. 18.00 +záver adorácie

Pi
26. 4.

6.45
Sk 13,26-33; Ž 2; Jn 14,1-6 11.30

Oslávil si, Otče, svojho Syna. 18.00

So
27. 4.

Sk 13,44-52; Ž 98; Jn 14,7-14 6.40 8.30, 9.30 prípr. birmovanci

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho
Boha. 18.00

Ne
28. 4. 5. veľkonočná nedeľa

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

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

Z.Hradište 19.00 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie A. Zapotoková R. Černáková J. Karniš M. Žiaranová

žalmy D. Telepčáková T. Ruttkayová I. Vachaľová
2. čítanie M. Ščerbej M. Ruttkayová D. Kassay I. Farkašová

prosby M. Čierna H. Magurová K. Kassayová M. Švagrovská

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 28. 4. 2002

Nemocnica Po – Pi o 16.15, So o 16.15 Ústav Ut, Št, Ne o 11.00
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24. APRÍL – SV. JURAJ (? - 303)

ÁLOKTORÝ SVÄTÝ sa v celom
kresťanskom svete ctí tak od-

dávna a tak všeobecne ako sv. Juraj.
Máme však o ňom málo zaručených
správ. Sv. Juraj sa obyčajne zobra-
zuje ako mladučký, krásny bojovník
v rytierskom pancieri, ako sedí na
koni a doráža na draka, ktorý sa zvíja
pod koňom. V úzadí na návrší vidieť
pannu, ktorá drží v náručí baránka.

Tento ohromný drak predstavuje
pekelného draka, ktorý sa s neslý-
chanou zúrivosťou zdvihol proti vz-
rastajúcej kresťanskej viere v ča-
soch, keď žil Juraj. Bolo to na konci
3. storočia. Vtedy, za vlády cisára
Diokleciána, nastalo všeobecné pre-
nasledovanie kresťanov. Juraj bol
plukovníkom v cisárskom vojsku.
Len čo vytiekla prvá kresťanská krv,
pristúpil k cisárovi a smelo pred ním
začal brániť vieru Ježiša Krista. Ci-
sár sa rozhneval a statočného vy-
znávača dal uvrhnúť do väzenia.
Juraj mnohé formy mučenia znášal
bez reptania a zohol krk pod katov
meč. Stalo sa to v r. 303 v Diospole
v Palestíne.

Úcta k sv. Jurajovi sa veľmi rýchlo
rozšírila najprv na Východe. Keď sa
kresťanstvo rozšírilo na Západe,
v Európe, prinieslo aj k nám úctu
k sv. Jurajovi. Sv. Jurajovi bolo za-
svätené veľké množstvo chrámov.
V novoveku je sv. Juraj aj patrónom
skautov.

Radi a úprimne uctievali sv. Ju-
raja aj Česi a Slováci, čoho dôkazom
je mnoho kostolov zasvätených sv.
Jurajovi,
a  pome-
nované
sú po
ňom aj
obce a
osady.

– rm –

1. V sobotu 11. 5. sa v Michalovciach
uskutoční Arcidiecézne stret-
nutie mládeže 2002. Záujem-
covia nech sa prihlásia v sakristii.

2. Deti, ktoré pôjdu k prvému sv.
prijímaniu a boli pokrstené
v iných farnostiach ako v  Trebi-
šove, nech do konca apríla do-
nesú svedectvo o krste z tej
farnosti, kde boli pokrstené.

3. Do konca apríla máme ešte mož-
nosť rozhodnúť o 1% zo svojej ce-
loročnej dane, ktorá sa odvádza
štátu. Našim veriacim ponúkame
možnosť toto
1% dane od-
viesť charit-
nému domu
vo Vojčiciach. Adresa:
Občianske združenie
Teresa Benedicta
Milhostov 20, 07501 Trebišov
IČO: 31313680
č. účtu: 20186834/6500

4. Pokračujeme v dostavbe sank-
tuária postavením pevného otlára.
Prosíme o vaše milodary. Číslo
bankového účtu pre tieto prís-
pevky je: VÚB pobočka Trebišov,
335248-622/0200

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Cyril Mlynár a Eva Rošková
Matej Vaľo a Lenka Timčová

Rastislav Mikuláš a Gabriela Snováková
Kristián Podracký a Terézia Butková

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

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 13. 4. sviatosť krstu
prijali Soňa Ladecká a Ema
Repková. Vítame ich v našom

spoločenstve. Nech sú rodičom na
radosť a svetu na osoh.

Vo Vojčiciach v nedeľu 28. 4. budú o 14.00 hod. vešpery.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


