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15. september 2019
Sedembolestnej Panny Márie,

patrónky Slovenska

Resp.: Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu.

U

Z DEJÍN SA DOZVEDÁME, že
v čase, keď našu krajinu plienili
Tatári, naši predkovia si vyvo-

lili Sedembolestnú Pannu Máriu nie-
len za svoju Patrónku národa, ale
hlavne sa k nej utiekali. Vo vtedaj-
šom ťažkom období ona jediná bola
našou ochranou, útechou, prostred-
nicou i orodovnicou u nášho nebes-
kého Otca.

Prečo Sedembolestná? Sedem je
symbolické číslo a znamená plnosť.
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aby sme tieto kríže vládali niesť
s jeho pomocou. Nie nadarmo nám ju
Pán Ježiš dáva pod krížom za našu
matku. On vie, že Mária prijme aj
túto zverenú úlohu, aby sa stala na-
šou pozemskou matkou. „Matka“ je
predovšetkým tá, ktorá dáva život
i za cenu vlastnej bolesti. Matka stojí
v službe života, aj keď trpí, dáva ži-
vot. To je jej krása a veľkosť. Márii-
no materstvo je akýmsi zákonitým
doplnením zjavenia Božieho Otcov-
stva. Nielen Ježiš je dokonalým ob-
razom Otca, ale aj Mária je dokona-
lým zjavením Božieho Materstva.
Veď keď nosila Ježiša pod svojím
srdcom, bola mu matkou a zároveň
aj oltárom svätosti. Nech je aj pre
nás Sedembolestná Matka radosťou
a útechou v krížoch nášho života.
Milujme ju a prosme o pomoc. Do jej
náručia skladajme všetko, čo nás
bolí, aj všetko, čo nás teší.      n

Daniela Ferenčíková, katechétka

Chce vyjadriť sedem najznámejších
bolestí Božej Matky, ktoré jej pred-
povedal Simeon. Spomienka na Se-
dembolestnú nás pozýva prežívať
rozhodujúce chvíle dejín vykúpenia
a uctiť si Matku zjednotenú s trpia-
cim a ukrižovaným Synom. Obraz Se-
dembolestnej ako ho poznáme – Má-
ria drží na svojich kolenách mŕtveho
syna práve zloženého z kríža. Je to
chvíľa, ktorá zahŕňa nevýslovnú bo-
lesť ľudského utrpenia a duchovnú
jednotu. Titulom „Sedembolestná“
uctievame obzvlášť prijatú Máriinu
bolesť cez kríž. Mária stojaca pod
krížom svojho Syna vie, že aj my
ľudia máme svoje kríže a ťažkosti,
a preto dnes, keď stojí pri svojom
Synovi v nebi oslávená, prosí za nás,

AK CHCEME POROZUMIEŤ dneš-
nému svetu, musíme siahnuť do
histórie. Tá je odrazom nášho ži-

vota, dozvieme sa v nej mnoho zaujíma-
vého, čo určuje nielen prítom-
nosť, ale v mnohom bude
určovať aj časť našej budúc-
nosti. Veľmi ľahko sa zabúda –
to už bolo, to je tak strašne
dávno... A potom, dobre vie-
me, že históriu dokážeme ohý-
bať a prispôsobovať trendu,
ktorý nám vyhovuje. Je preto
potrebné históriu poznať, vz-
delávať sa, učiť sa z nej a ve-
novať jej pozornosť. Všetky
knihy, ktoré nám približujú
historické fakty, treba privítať a treba sa
tešiť, že sú ľudia, ktorých história zaujíma.

Ako som už napísal, historické fakty
sa dajú skresliť, robí sa to často vtedy,
keď ide o dejiny kresťanstva. Nebudem
ďaleko od pravdy, keď napíšem, že histó-
ria, ktorá sa zaoberá kresťanstvom, je
stredobodom záujmu aj tých, ktorí by
mnohé historické fakty najradšej „vygu-
movali“. Ich sen: zabudnúť...

Jedným z tých, ktorý históriu kres-
ťanstva približujú pravdivo, na základe
historických faktov, je Jozef Gnip (ThDr.
Jozef Gnip, PhD., ročník 1964, dekan,
farár vo farnosti Návštevy Panny Márie
v Trebišove), ktorý vo svojej knihe Pav-
línsky kláštor v Trebišove dôkladne zoz-
bieral fakty a vytvoril dielo na vysokej
historicko-umeleckej úrovni. Množstvo
fotografického, resp. grafického materiá-
lu (fotokópie starých listín) obohacuje
knihu, tým sa stáva pútavejšou a zaují-
mavejšou.

PAPAPAPAPAVLÍNIVLÍNIVLÍNIVLÍNIVLÍNI A ICH POBYT
V TREBIŠOV TREBIŠOV TREBIŠOV TREBIŠOV TREBIŠOVEVEVEVEVE
Recenzia
Jozef Gnip: Pavlínsky kláštor v Trebišove
Vydavateľstvo Tonio, Košice, 2019

Kto sú to pavlíni? Rád svätého Pavla
Prvého Pustovníka (lat. Ordo Sancti Pauli
Primi Eremitae – skratka OSPPE), skráte-
ne pavlíni, je mníšska rehoľa založená
v 13. stor. v Uhorsku. Typickým znakom
tohto rádu je biely habit, ktorý im od r.
1342 povolil nosiť pápež, aby sa odlišo-
vali od podaktorých túlavých mníchov,
ktorí budili neraz pohoršenie. Heslom
rádu je SOLUS CUM DEO SOLO (Byť sám
len s Bohom). Rád pavlínov nie je totožný
s rádom paulínov, ktorý založil sv. Fran-

tišek z Paoly okolo r. 1400.
Cieľom rádu pavlínov je

kontemplácia (rozjímanie) Boha
osamote, pastorácia v službe
Cirkvi a blížnych – to zname-
ná hlásanie Božieho slova,
vysluhovanie sviatostí, hlavne
sviatosti zmierenia. Charakte-
ristický pre tento rád je kult
Matky Božej. Je to spojené aj
s tým, že mali v správe mnoho
mariánskych svätýň. Vedenie
rádu má sídlo v Čenstochovej (v

Jasnej Góre). V súčasnosti pôsobia pavlíni
na Slovensku v Topoľčanoch, Trnave,
Vranove n. Topľou a Šaštíne-Strážach.

Kniha je rozdelená do niekoľkých ka-
pitol, ktoré mapujú príchod pavlínov do
Trebišova, ich poslanie a pomoc kres-
ťanskému obyvateľstvu, ťažké časy ich
vyhnania z kláštora, návrat a ich pôso-
benie a využitie kláštora až po súčas-
nosť.

Trebišovský kláštor bol založený v r.
1502 palatínom Imrichom Perényim ako
jeden z mnohých pavlínskych kláštorov
v Uhorsku. Jeho trvanie ukončila refor-
mácia, ktorej stúpencom sa stal syn zak-
ladateľa kláštora Peter Perényi v r.
1530. Z kláštora zostali ruiny, materiál
bol použitý na stavbu Petrovho sídla.
Smutný paradox: otec zakladateľ, syn ni-
čiteľ. Farnosť prebrali kalvínski kaza-
telia na dlhé obdobie – do r. 1630.

Robert Hakala
dokončenie nabudúce
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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OZNAMY

1. Na opravu kostola a oltára venovali
bohuznámi 50 €, 50 € a 100 €.

2. Jubilejného 10. ročníka pešej púte
do Vranova n/T sa zúčastnilo 60 pút-
nikov s kapl. Branislavom Babjakom
a pavlínskym diakonom. Za organi-
záciu púte si zaslúži uznanie Eva
Kudrecová a aj ostaní organizátori
a dobrovoľníci. Ružencové bratstvo na
púť prispelo sumou 200 €. Kapl. Ad-
rián Pruša slúžil o 18. hod. sv. omšu
za všetkých dobrodincov a pútnikov
z Trebišova. Ďakujeme Markovi Šim-
kovičovi za zhotovenie nového kríža
pre pútnikov.

3. V piatok 13. 9. nastúpil do príprav-
ného ročníka kňazského seminára
sv. Karola Boromejského v Košiciach
náš farník Tomáš Toma. Sprevádzaj-
me ho v príprave na kňazstvo modlit-
bami.

4. Túto nedeľu 15. 9. je zbierka na Rá-
dio LUMEN.

5. V stredu 18. 9. o 15. hod. vás srdeč-
ne pozývame do večeradla s Pannou
Máriou do nemocničnej kaplnky.

6. Dňa 28. 9. vás srdečne pozývajú Do-
minikánske mariánske centrum Ko-
šice a Ružencové bratstvo Trebišov
na duchovnú obnovu s pátrom Šebas-
tiánom Moricom OP. Bližší program
je vyvesený na nástenke. Tešíme sa
na Vás.

7. Od 15. do 22. 9. bude v našom kos-
tole vystavené súsošie Misijného pa-
mätníka nenarodeným deťom. Toto
umelecké dielo jemným spôsobom
otvára vážnu tému bolesti po umelom
potrate a pomáha v procese odpus-
tenia a uzdravenia. Bude to príleži-
tosť na obnovu lásky v našich rodi-
nách. Zároveň predstavíme celotýž-
denný program pri Pamätníku.

8. Deviatnik za úctu k daru ľudského
života sa modlíme pred Pamätníkom
nenarodeným deťom od soboty 14. 9.
do nedele 22. 9.

9. Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu
prevziať kalendáre a podielové
knihy na rok 2020 v sakristii do
15. 11. 2019. Poplatok je 8 €.

ÈÍTANIA NA NEDE¼U
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   Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:
IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622    (SUBASKBX)
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SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa prvýkrát
Eduard Barilič a Simona Šlosárová

Mgr. Lukáš Ferenčik a Veronika Vargová
Lukáš Fabian a Edita Hilgartová

Ohlasujú sa prvý a druhýkrát
Ing. Tomáš Harman a Bibiána Seňkovská

Jozef Olah a Katarína Barančíková
Ohlasujú sa druhýkrát

Maroš Hojdan a Veronika Piková
Ohlasujú sa tretíkrát

René Németh a Barbara Potengová
Milan Doložický a Nikola Kocanová
Viktor Bajusz a Xénia Durbáková

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

na farskom úrade.

10. Na bočnom oltári sú prihlášky na
prípravu na 1. sv. prijímanie a bir-
movku. Prosíme rodičov, aby si vyz-
dvihli prihlášku, čitateľne vypísali
a podpísali. Vyplnenú prihlášku odo-
vzdajte na prvom stretnutí. Všetky
pokyny sú na prihláške. Príprava
na sviatosti sa začne od októbra.
Príprava na sviatosti prebieha vždy
vo farnosti, v ktorej dieťa býva, nie
kde chodí do školy, preto sa môžu
prihlásiť len deti žijúce v našej far-
nosti Trebišov.

11. Detské sv. omše začnú od októbra
a budú vždy v nedeľu o 9. hod.
a v utorok o 18. hod. Pozývame všetky
deti a mladých, ktorí chcú hrať a spie-
vať na týchto sv. omšiach, aby sa zapo-
jili do činnosti zboru. Od októbra budú
aj pravidelné stretnutia a nácviky zboru
pod vedením p. Miriam Chylovej. Pro-
síme aj rodičov, aby deťom rezervovali
čas počas utorkov podvečer. Vítané
sú všetky deti, ktoré spievali v minu-
lých rokoch počas detských omší, ale
aj každý nový člen. Tešíme sa na vás.

12. ABÚ v Košiciach, Zväz slovenských
filatelistov a Slovenská pošta pripra-
vili v piatok v priestoroch Teologickej
fakulty v Košiciach slávnostnú inau-
guráciu novej poštovej známky
„400. výročie mučeníckej smrti troch
svätých košických mučeníkov“.


