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OTREBUJE SA KRESŤAN ob-
rátiť ku Kristovi? To je čudná,
ale potrebná otázka. Obrátiť
sa v tomto prípade predsa

znamená veriť v Krista a prostredníc-

tvom neho sa obrátiť k Bohu. To je
rozhodnutie, ktoré máme za sebou,
aspoň si to myslíme. Povedali sme:
verím. Povedali sme znova vo veľko-
nočnej vigílii.

A predsa sa každý deň nachádza-
me pred novým rozhodnutím. Krstné
vyznanie bol prísľub a našou úlohou
je v každodennom úkone svojho živo-
ta spĺňať predoslané slovo. Obráte-
nie znamená zmenu k lepšiemu. Po-
trebujeme ju!

Správa o prázdnom hrobe nestači-
la, aby Ježišovi učeníci uverili v jeho
vzkriesenie. Potrebovali jeho osobnú
prítomnosť a jeho pomocné slovo,
aby sa im otvorili oči a uverili srd-
com. Učeníci  spoznali Ježiša pri lá-
maní chleba.

Kristus vás chcel spasiť, a vy ste
ho zapreli. „Vy ste zapreli Svätého…

Zabili ste pôvodcu života…“ Svätý
Peter hneď zjemňuje tvrdosť týchto
slov: „…Bratia, viem, že ste to v ne-
vedomosti urobili.“ A teraz sa v jeho
mene ohlasuje pokánie a odpustenie

hriechov. Všetko
sa to stalo pre
spásu človeka.

Žiaľ, toľkokrát
som zhrešil, toľ-
kokrát som zaprel

Pána, svojho Boha, toľkokrát som ne-
zachoval jeho prikázania. Moje hrie-
chy doplnili horkosť jeho umučenia.
Teraz viem, čoho som sa dopustil.
Musím sa obrátiť a robiť pokánie.
Kristus za mňa umiera. On je mojím
zástancom u Otca. Musím zachovávať
jeho prikázania,
a tak uskutoč-
ňovať v sebe
Božiu lásku. A
keby som vo
svojej hlúposti
znova zhrešil,
vrátim sa čo
najskôr k zrade-
nému Pôvodcovi
života a znova
mu budem ver-
ný.        – jg –
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zakúsi, ako sa Božie kráľovstvo stáva
v jeho živote čoraz viac skutočnosťou:
chorí budú uzdravení, zarmútení budú
potešení, mŕtvi opäť ožijú, strateným u-
káže Ježiš cestu, bude ich viesť a ich ži-
votu dá nový smer a nový zmysel.

Najväčším víťazstvom nad kráľovst-
vom temna je však odpustenie hriechov.
Túto službu zmilovania zveril Ježiš svo-
jej Cirkvi zvlášť cez sviatosť zmierenia.
(Porov. Jn 20, 22-23)
4. Ježiš, ktorý sa ukázal v Božskej
sláve na hore Premenenia

„Ježišovo premenenie, ktoré sa podľa
podania uskutočnilo na vrchu Tábor, je
skrz naskrz tajomstvom svetla.“

Tam sa pred nimi premenil: „tvár mu
zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako
svetlo“ (Mt 17, 2). Apoštoli Peter, Jakub
a Ján boli svedkami tejto udalosti. Po-
čuli hlas nebeského Otca: „Toto je môj
milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie,
počúvajte ho“ (Mt 17, 5). Tento zážitok
mal posilniť apoštolov a po nich i všet-
kých kresťanov, aby s vierou a vernos-
ťou niesli vo svojom živote i ťažké oka-
mihy Ježišovho utrpenia.
5. Ježiš, ktorý nám dal seba za po-
krm a nápoj v Oltárnej sviatosti

Vo svätej Eucharistii nám Ježiš zane-
cháva najväčší znak svojej lásky: Seba
samého, svetlo sveta – pre všetky časy.
Môžeme sa mu klaňať v každom boho-
stánku, môžeme sa nechať naplniť jeho
láskou, ktorú potom podľa jeho prikáza-
nia rozdávame ďalej: „Milujte sa navzá-
jom, ako som ja miloval vás“ (Jn 15, 12). A
dokonca ešte viac, Boh chce byť tak
veľmi s nami zjednotený, že sa nám dá-
va za pokrm. Vo svätom prijímaní môže-
me prijímať Prameň života a získavať tak
silu uskutočňovať vo svojom živote jeho
slová.

„Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša
veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič
urobiť“ (Jn 15, 5).

prevzaté z časopisu Víťazstvo srdca
pripravvila  – km –

25.rok svojho úradu Svätý otec
postavil pod znamenie mod-

litby ruženca a k doterajším 15 tajomst-
vám pridal ďalších päť, tajomstvá
svetla, v ktorých rozjímame nad Ježi-
šovým verejným účinkovaním.

PÄŤ TAJOMSTIEV SVETLA
1. Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordá-
ne a začal svoje verejné účinkovanie

Evanjeliá opisujú, že Ježiš na za-
čiatku svojho verejného účinkovania
prišiel k Jordánu za Jánom, aby sa ním
nechal pokrstiť na zmierenie za hriechy
ľudstva. „Ako vystupoval z vody, videl
otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica
zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas:
Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám
zaľúbenie“ (Mk 1, 9-11). V tomto tajom-
stve sa izraelskému národu, a tým celé-
mu svetu zjavuje trojjediný Boh Otec,
Syn a Duch Svätý.
2. Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Gali-
lejskej otvoril srdcia učeníkov pre
vieru

Na svadbe v Káne sa stretáme s mo-
cou orodovania Panny Márie, Ježišovej
Matky. „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn
2, 5) Tieto slová platia pre každého
z nás. Keď budeme počúvať, čo nám
hovorí Matka, bude môcť Syn robiť v
našom živote zázraky. „Toto urobil Ježiš
v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a
zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili
v neho“ (Jn 2, 11).
3. Ježiš, ktorý ohlasoval Božie krá-
ľovstvo a vyzýval ľud na pokánie

Keď začal Ježiš verejne hovoriť o ta-
jomstvách Božieho kráľovstva, prišlo
svetlo do sŕdc mnohých duší túžiacich
po Bohu. „Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mt
1, 15). Kto sa na Pána obráti s dôverou,

„Všetkých Vás pozývam, aby ste začínajúci
25. rok môjho pontifikátu prežívali so
mnou ako rok ruženca!“ Ján Pavol II.



Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00  – Ústav Ut, Št, So, Ne o 11.00

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

6.45
Sk 6,8-15; Ž 119; Jn 6,22-29 11.30 16.30 príprava 1.sv.p. - deti

Blažení t í, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. 17.00 + príprava birmovanci

6.45
Sk 7,51-8,1a; Ž 31; Jn 6,30-35 11.30 16.30 príprava 1.sv.p. - deti

Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. 17.00 + príprava birmovanci

6.45
Sk 8,1b-8; Ž 66; Jn 6,35-40 11.30 16.30 príprava 1.sv.p. - deti

Jasaj Bohu, celá zem. 17.00 + príprava birmovanci

6.45
Sk 8,26-36.38-40; Ž 66; Jn 6,44-51 11.30

Jasaj Bohu, celá zem. 18.00

6.45
Sk 9,1-20; Ž 117; Jn 6,52-59 11.30

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 18.00
Sk 9,31-42; Ž 116; Jn 6,54a.60-69 6.40 8.30, 9.30 príprava birmovanci

Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? 18.00

7.30

9.00

10.30
15.00 pobožnosť - modlitby matiek

Sk 4,8-12; Ž 118; 1Jn 3,1-2;Jn 10,11-18 18.00

St     
7. 5.

Št     
8. 5.

Po     
5. 5.

Ut     
6. 5.

4. veľkonočná nedeľa

So     
10. 5.

Ne     
11. 5.

Pi     
9. 5.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

11.5.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Ščerbej R. Černáková A. Potocká J. Kucharčík

2. čítanie A. Zapotoková D. Gajdošová J. Karniš M. Žiaranová

prosby H. Magurová M. Ruttkayová J. Hudáček

������������������������������

������������������������������

Vo Vojčiciach bude v nedeľu 11. 5. o 14.00 pobožnosť.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
10. MÁJ –
SV. ANTON (1389-1459)
POCHÁDZAL Z FLORENCIE
a pri krste dostal meno An-
ton, ale pre jeho malú pos-
tavu ho volali zdrobnelinou
Antonino – Antonko. Otec bol
mestský notár. Chlapec bol

nadaný, bystrý, mal výbornú pamäť.
Keď mal 15 rokov, chcel vstúpiť do
rádu sv. Dominika. Provinciál rehole
ho pokladal za primladého a telesne
slabého. Dal sa mu naučiť celé cir-
kevné právo – Decretum Gratiani – do
roka naspamäť. Antonko to zvládol
za 10 mesiacov. Na prísnej skúške
obstál a v r. 1407 ho dominikáni
napokon prijali.

Anton bol tichej a vážnej povahy.
Prísne sa postil a miloval anjelskú
čistotu. Študoval filozofiu, cirkevné
právo a teológiu. Po dokončení teolo-
gických štúdií ho asi v r. 1413 vysvä-
tili za kňaza. Vždy spával na holých
doskách. Predstavení zvolili Antonka
za priora kláštora v Kortone. V Nea-
pole sa stal vizitátorom reformova-
ných kláštorov. Jeho úlohou bolo na-
praviť a povzniesť uvoľnenú disciplí-
nu v dominikánskych kláštoroch.

14. marca 1446 bol vo Fiestole vys-
vätený za biskupa Florencie. Anton i
ako vysoký hodnostár žil ako pokorný
rehoľník Jeho heslom bolo: „Nástup-
ca apoštolov nesmie mať iné bohatstvo
okrem čností.“ Pre chudobných založil
ústav sv. Martina, kde našlo zaopa-
trenie asi 600 rodín. Svojich kňazov
naučil svedomito si plniť povinnosti.

Svojim kňazom dal príklad dobrého
pastiera v r. 1448, keď vo Florencii vy-
pukol mor a v r. 1453, keď mesto po-
stihlo zemetrasenie. 2. mája 1459 ho
Pán povolal do večnej radosti. Na jeho
pohrebe bol aj Svätý otec. Pochovali
ho v kostole sv. Marka vo Florencii.
Dňa 31. mája 1523 ho pápež Hadrián
VI. vyhlásil za svätého.          – rm –

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marek Tomašik a Katarína Fižiarová
Adrián Vargaeštok a Viera Vargová

Martin Bačo a Jana Bodáková
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

1. Rodičia 3. skupiny prvoprijíma-
júcich detí budú mať stretnutie
v stredu 7. 5. po večernej sv. omši.

2. Vo Vojčiciach bude stretnutie prvo-
prijímajúcich detí v stredu 7. 5.
pred sv. omšou a stretnutie ich ro-
dičov po sv. omši.

3. Prvoprijímajúce deti, ktoré boli po-
krstené v iných farnostiach ako
v Trebišove, nech donesú svedec-
tvo o krste z farnosti, kde boli po-
krstené.

4. Počas mesiac mája bude pri večer-
nej sv. omši vysluhovaná májová
pobožnosť.

5. Nedeľa 11. 5. je druhou májovou
nedeľou – je dňom matiek. Preto
bude stretnutie matiek o 15.00
spojené s modlitbami matiek.

6. V nedeľu 11. 5. bude zbierka na
kňazský seminár.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 26. 4. si sviatosť
manželstva vyslúžili Patrik
Olah a Beáta Šurimová, Ján
Filip a Adela Borščová. Na spoločnej
ceste životom im prajeme veľa Bo-
žieho požehnania.

V nedeľu 27. 4. sviatosť krstu
prijali Sára Parasková, Paulí-
na Šalamonová, Laura Bliz-

manová. Vítame ich v našom spolo-
čenstve. Nech sú rodičom na radosť
a svetu na osoh.


