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Výročie posviacky Lateránskej

baziliky

Resp.: Riečne ramená obveseľujú Božie mesto, posvätný
stánok Najvyššieho.

U

Beáta Šimková, katechétka

EVANJELISTA JÁN nás túto nede-
ľu privádza do Jeruzalema, kde
Ježiš prichádza po krátkej zastáv-

ke v Kafarnaume. Dôvodom sú židovské
veľkonočné sviatky, ktoré sa slávili 14.
a 15. nisana (marec-apríl). Ježiš prichá-
dza na nádvorie, ktoré v dňoch veľkých
sviatkov slúžilo ako tržnica, kde si ži-
dovskí pútnici z Babylona a z Egypta
mohli kúpiť obetné zvieratá a zameniť si
peniaze na chrámovú daň.

nym cirkvám. Koľko zbytočných a hrieš-
nych záujmov sa dnes  uplatňuje v kres-
ťanských rodinách. Pohodlie si v nich
podáva kľučku s klamstvom, klamstvo
so zmyselnosťou, zmyselnosť so sebec-
tvom. Vytratila sa z nich modlitba
a s ňou aj láska. Zostal obchod a heslo:
„Niečo za niečo.“

Príčinu hľadajme v znesvätení chrá-
mov nášho tela, ktoré sa obklopilo dra-

hými doprav-
nými pros-

triedkami,
luxusným
nábytkom,
moderný-
mi oblek-
mi, vy-
beranými
j e d l a m i

a pod. Čo
by asi urobil

Pán, keby
vstúpil do tých-

to našich chrámov?
Pane, daj nám pochopiť, že znesvä-

tenie z chrámov, do ktorých vstupuje-
me, najistejšie odstránime, ak ho vypra-
ceme najprv z tých, ktorými sme my. A
daj nám pochopiť, že to pôjde len s tvo-
jou pomocou.  Učeníci si spomenuli, čo
Ježiš hovoril, „...a uverili Písmu i slovu,
ktoré povedal Ježiš“. Ako my veríme
Písmu? Čítame ho a rozumieme mu? Ne-
robíme z nášho chrámu tržnicu?   n

Krik predavačov i kupujúcich, ktorý
sa miešal s ručaním dobytka a cengotom
mincí, nebol nejako povznášajúci pre
tých, čo prichádzali do chrámu modliť
sa. Kňazi tento obchod nielen trpeli, ale
ho aj podporovali, zabúdajúc na pravé
určenie tohto miesta. Keď to Ježiš videl,
zahorel svätým hnevom. Učeníci, vidiac
čo robí, si spomenuli na slová žalmu:
„Stravuje ma horlivosť za tvoj dom.“ (Ž 69,
10).

Jeruzalemský chrám nebol jediným
chrámom, ktorý ľudia premenili na trž-
nicu. Obeťou ich nezriadených túžob  sa
stali aj mnohé z tých, ktoré slúžili miest-

MUÈENÍCI Z RADU Ďalším bratom, ktorý v Rade položil
svoj život za vernosť Kristovi a Katolíckej
cirkvi bol Antonius Nemšovský, ktorého
zavraždili v r. 1679. Bol mučený a ťažko
ranený do hlavy. Podľa dobových doku-
mentov sa jeho mučeníctvo predĺžilo na
dobu asi jedného roka, po ktorom odovz-
dal svoju dušu Bohu na Sviatok nepo-
škvrneného počatia Panny Márie. Jeho
telo previezli do Prešova, kde ho pocho-
vali v kostole tamojšieho konventu (dnes
slúži ako gr.kat. katedrála).
Tököliovské povstanie

V 80-tych rokoch 17. stor. vypukla kr-
vavá vojna, v ktorej sa Imrich Tököli spo-
jil s tureckým sultánom proti cisárovi
Leopoldovi. Za víťazstvo nad katolíckym
cisárstvom mal získať uhorskú korunu.
Počas pustošenia jeho vojsk sa dostal so
svojimi vojakmi do Radu. Tu rozkázal Tö-
köli dvoch rehoľníkov z tamojšej reziden-

cie, ktorých dal vyzliecť, od-
viesť do lesa. Tam ich po
zlom zaobchádzaní a potupo-
vaní rozkázal priviazať k stro-
mu na mieste, kde bolo množ-
stvo múch a komárov. Tak
ich nechal, aby ich muchy
a komáre zožrali zaživa. Roz-
kázal, aby ďalšieho z minori-
tov v Rade priviazali o kameň
a vhodili do studne. Ešte po-
čas týchto vojen kalvíni chy-

tili ďalších dvoch bratov, ktorí pôsobili
v tom istom kláštore. Vojaci ich v kuchy-
ni zavesili za ruky do výšky a pod nimi
rozložili oheň. Takto ich nechali pomaly
zaživa zhorieť.

V dôsledku týchto historických faktov
a živelných pohrôm, ktoré neustále su-
žovali bratov v Rade, preniesli rehoľníci
svoj kláštor v r. 1767 do neďalekého Bre-
hova, kde pôsobia dodnes.

Spoločne sa modlime, aby táto odda-
nosť mučeníkov Kristovi a jeho Matke aj
dnes prinášala úrodu v podobe hojných
milostí pre rehoľu i pre celú Cirkev.

info: br. Jozef

Ďalšie prenasledovanie
Uhorská politická scéna sa neupoko-

jila. Habsburgovci sa snažili o zavedenie
absolutistického spôsobu vlády spojené-
ho s dôslednou rekatolizáciou. Nebolo to
ľahké, pretože veľká časť šľachty bola na
strane protestantov. Krajina bola sužova-
ná aj tureckými nájazdmi. Rozdeľovala ju
náboženská nejednota a nepokoje.

Z oficiálnych prameňov sa dozvedáme
tiež o ďalších bratoch, ktorí nasledovali
príklad mladého frátra Štefana. V r. 1653
kláštor v Rade prepadli ozbrojení kalvíni.
Pri tomto nájazde boli umučení bratia
Angelus de Sonnino, Anton de Sociis a ďal-
ší traja, ktorých mená žiaľ nepoznáme.
Dôvodom ich smrti bola obrana posvät-
ných liturgických nádob a obrazov pred
zneuctením. Nepoznáme spôsob ich umu-
čenia. V dnešnom radskom
kostole sa však nachádza kó-
pia obrazu Sedembolestnej, pri
obrane ktorého títo bratia polo-
žili život. Jeho originál bol
darovaný príbuzným jedného
z rehoľníkov v Maďarsku v 19.
stor. Popisy a nákresy v archí-
voch nás priviedli k pôvodnej
podobe obrazu. Je na ňom Bo-
žia Matka s prekríženými ru-
kami, (čo je znakom Kristovho
kríža a tiež alúziou na františkánsky erb).
Zaujímavosťou obrazu je jej tajomný ús-
mev a nezvyčajne pokojný pohľad.

V r. 1655 boli pri ozbrojenom nájazde
kalvínmi umučení bratia Bonevntura de
Taurmina a Joannes Campanus de Nola,
ktorí patrili do kláštora v Rade a misijne
pôsobili na území košického arcibiskup-
stva. V r. 1666 bol zase uväznený a kru-
to mučený brat Eustachus Wladislawski
z rezidencie v Rade. Veriaci vyzbierali
veľa peňazí, ktorými ho vykúpili z rúk
prenasledovateľov. Brat Eustachus však
v dôsledku ťažkého mučenia neskôr
umrel.

dokončenie

http://minoriti.sk/component/content/article?id=658



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 10:30

Charitný dom J.M. 9:00
Rómska osada 16:00

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00

ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Sv. Leva Veľkého, pp. uč. 6:30

Tít 1,1-9; Ž 24; Lk 17,1-6            Tvoju tvár, 11:30 † Juraj

Pane, s úprimným srdcom hľadáme. 18:00 ¤ Terézia, 50 r.živ.

Sv. Martina z Tours, bs. 6:30
Tít 2,1-8.11-14; Ž 37; Lk 17,7-10 11:30 ¤ Martin

Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia. 18:00 † Mária, Andrej, Anna

Sv. Jozafáta, bs. mč. 6:30
Tít 3,1-7; Ž 23; Lk 17,11-19 11:30 † Štefan, Irena, Mikuláš

Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 18:00 † Oľga, Pavol

Flm 7-20; Ž 146; Lk 17,20-25 6:30

11:30 † Miroslav

18:00 † Stanislav

6:30
2 Jn 4-9; Ž 119; Lk 17,26-37 11:30 † Michal, Michal, Anna

Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. 18:00 ¤ Anna

3 Jn 5-8; Ž 112; Lk 18,1-8 7:00 ¤ Vojtech, 75 r.živ.

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. 18:00 ¤ Dušan s rod.

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Andrej

9:00 ¤ Vlastimil s rod.

10:30 ¤ pro populo

Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. 18:00 † Jozef

Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána, 

svojho Boha.

Prís 31,10-13.19-20.30-31; Ž 128; 1 Sol 5,1-6; 

Mt 25,14-30

33. nedeľa v období cez rok
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Národná transfúzna stanica Koši-
ce v piatok 31.10. odobrala na far-
skom úrade krv jedenástim
dobrovoľníkom. Touto cestou im
ďakuje za humanitný čin par
excellence.

2. Predalo sa 100 kusov sviečok za
nenarodených v hodnote
102,60 €.

3. Na Spomienku všetkých verných
zosnulých sa v Trebišove v mau-
zóleu v Mestskom parku slávila
sv. omša so 183 úmyslami. Vy-
zbieralo sa 2 097 € na kostol. Na
sv. omši v kostole v Zempl. Hra-
dišti bolo 25 úmyslov a vyzbieralo
sa 91 €.

4. Bohuznáma venovala na kostol
20 €. Všetkým Pán Boh zaplať!

5. Na budúcu nedeľu 16. 11. je arci-
diecézna zbierka Zachráňme
katedrálu sv. Alžbety v Koši-
ciach, z ktorej sa financuje 5 per-
centná spoluúčasť Cirkvi na pro-
jektoch jej obnovy.

6. Spoločné kňazské rekolekcie
dekanátu Trebišov a Vranov budú
vo štvrtok 13. 11. o 9. hod. vo
farnosti Vranov-Juh v kostole sv.
Františka Assiského.

7. V nedeľu 16. 11. sa pri omši
o 7.30 hod. poďakujeme Anne
Vaľovej za dlhoročnú službu kan-
torky v našom kostole, ktorá nám
štyridsať rokov slúžila pri liturgic-
kých sláveniach v kostole a po-
hrebných obradoch na cintoríne.
Nech Pán odmení jej vernú
službu slávou nehynúcou.

8. V deň Spomienky na zosnulých
Svätý otec vo večerných hodinách
navštívil hrobky pod Vatikánskou
bazilikou, kde sa v rámci súkrom-
nej pobožnosti pomodlil pri hro-
boch pápežov i za všetkých zos-
nulých. Vo svojom poludňajšom
príhovore z okna Apoštolského
paláca sa modlil osobitne za tých,

16.11.2014 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie H. Capová E. Šimkovičová B. Krupská B. Dinisová

žalm J. Babejová
2. čítanie M. Ruttkayová M. Chýlová L. Stýbarová M. Švagrovská

prosby T. Tink A. Šimkovičová sr. Veronika M. Hudaček

Svoje milodary na temperovanie a dlažbu kostola môžete posielať aj na číslo nášho
účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 7654.

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvý a druhýkrát:
Ján Frajkor a Ivana Gregová

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke

medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

ktorí zomreli bez sviatostnej prí-
pravy, za obete vojen, hladu a pre-
nasledovania pre vieru. Povzbudil
k modlitbe za mnohých bezmen-
ných, ktorí odpočívajú v spoloč-
ných hroboch. Vysvetlil, že modlit-
ba za zosnulých sa zakladá na
viere v Cirkev ako spoločenstva
Kristovho tajomného tela. Ako po-
vedal, najlepšou duchovnou po-
mocou zosnulým je slávenie Eu-
charistie.

9. Vyhlásenie KBS o konaní II. Ná-
rodného pochodu za život: Ná-
rodný pochod za život, ktorý sa
uskutočnil v minulom roku v Ko-
šiciach, ukázal, že na Slovensku
žije mnoho ľudí, ktorým záleží na
ochrane života od počatia po priro-
dzenú smrť, na ochrane rodiny
a manželstva. Sme povzbudení
svedectvami, ktoré denne vydáva-
jú mnohí statoční ľudia pri výcho-
ve detí, obrane života, manželstva
a rodiny v celej našej vlasti. Pod-
pisy státisícov ľudí v petícii za re-
ferendum o ochrane rodiny, ktorí
vo svojom svedomí rozoznávajú
význam prirodzených hodnôt, nás
zaväzujú usilovať sa, aby každý
človek v tejto krajine mohol žiť po-
kojne a dôstojne bez vplyvu ideológií,
ktoré sú proti kultúre života. Na
základe podnetov mnohých osôb
a mimovládnych organizácii sme
sa rozhodli spolu s nimi pozvať
všetkých veriacich a ľudí dobrej
vôle na II. Národný pochod za
život, ktorý sa uskutočni v nedeľu
20. 9. 2015 v Bratislave.


