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Resp.: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

EĎ BOH PRIJÍMA do svojej
služby nejakého človeka, ne-
povoláva ho do nejakej pri-

vilegovanej, zvláštnej existencie.
Povolaný nesie zodpovednosť za
druhých. Každý pokrstený má svoje
poslanie, ktoré musí pochopiť,
poverenie, ktoré musí splniť.

Boh povoláva učeníkov za „robot-
níkov“ na žatve. Na začiatku Ježiš

ohraničuje poverenie učeníkov naj-
prv na Izrael, po vzkriesení ich po-
siela ku všetkým národom. Ich pove-
renie je ohlasovať príchod Božieho
kráľovstva a vykonávať znamenia
tohto kráľovstva – uzdravovať, krie-
siť mŕtvych, vyháňať diablov. Kde sa
ohlasuje Božie slovo, tam sa ponúka
spása, tam je však už aj čas žatvy.
Svet sa nachádza pod súdom evan-
jelia nielen v „posledný deň“, ale už
dnes.

Apoštoli s veľkou silou dosvedčo-
vali Ježišovo vzkriesenie. Pritom ich
neviedlo len vlastné presvedčenie,
za ich slovom stála cirkevná obec,
kňazský Boží ľud, ktorý dostal za
úlohu viditeľne a počuteľne svedčiť
pred svetom o spáse, ktorá prichá-
dza od Boha.

Je samozrejmé, že sa dielo spásy
nechce a nemôže obísť bez ďalších

ľudí. Ježiš potre-
boval učeníkov,
teda ľudí, ktorí sa
od neho učili. A
potreboval tých,
ktorých by mohol
poslať – apoš-
tolov. Učeníci sa

celkom logicky stávajú apoštolmi.
Majú sprítomňovať Ježišovo dielo vo
svete, teda uzdravovať, očisťovať, pri-
nášať odpuste-
nie. Na žatvu
sú potrební ro-
botníci, aby sa
Božia úroda ne-
stratila, aby
bolo mnoho za-
chránených.

– jg –UL

EHOLE KATOLÍCKEJ cirkvi
latinského obradu sa delia
na inštitúcie mužské a žen-
ské. K mužským patria:

rytierske rády, krížovníci, rehoľní
kanonici, mníšske rády, žobravé rády
a rehoľní klerici. Pavlíni patria k žo-
bravým rádom (ordines mendicantes),
vznik ktorých bol spätý so vznikom
stredovekých miest na začiatku 13.
storočia. Prostriedky na svoju obživu
si spočiatku vyžobrávali, vo vrchol-
nom stredoveku však
už existovala zložitá rá-
dová ekonomika. Nie-
kedy sú však pavlíni
celkom správne prira-
ďovaní k mníšskym
rádom.

V období najväčšieho
rozmachu mali pavlíni
takmer 200 kláštorov
v Uhorsku, Rakúsku,
Poľsku, Nemecku i Por-
tugalsku. K najstarším
a najvýznamnejším na
území Slovenska patrili
stredoveké kláštory
v Horných Lefantov-
ciach (1369), Marianke
(1377), Beckove (1430) a
Trebišove (1502), v 17.
storočí vznikli ďalšie
v Trnave a Vranove nad
Topľou, v 18. storočí aj
v Šaštíne, Kežmarku
a Skalici.

Najvyšším predstaviteľom rádu je
generálny prior. Provinciu vedie
provinciálny prior a členov jedného
kláštora (konventu) riadi prior. Všetci
konventuáli sa nazývajú fratres
professi a delia sa na kňazov a laic-
kých bratov.

V roku 1786 boli dekrétom cisára
Jozefa II. všetky kláštory v Uhorsku
i Rakúsku zrušené. Svoje kláštory
postupne stratili aj provincie v Ne-
mecku a Poľsku, kde zostal len je-
den na Jasnej Hore v Čenstochovej.
Po 204 rokoch sa pavlíni na Sloven-
sko vrátili. Na pozvanie biskupa
Mons. Alojza Tkáča usadili sa vo
Vranove nad Topľou otec Leander
Pietras a otec Gregor Wach. Prišli 1.
septembra 1990 z kláštora na Jasnej

Hore v Čenstochovej.
Autor tohto prís-

pevku pred niekoľkými
rokmi nadviazal kon-
takty s poľskými pav-
línmi. Už v decembri
1997 pri príležitosti
495. výročia založenia
kláštora sme v Trebi-
šove pripravili výstavu
„Hrad Parič, kláštor
pavlínov a šľachtici
z Perína“. S prednáškou
o dejinách rádu vystú-
pil aj Leander Tadeusz
Pietras, predstavený
komunity pavlínov a fa-
rár v kostole Narode-
nia Panny Márie vo
Vranove nad Topľou. V
júni 1998 v sprievode
P. Leandra Tadeusza
Pietrasa a ďalších ot-
cov pavlínov navštívil
Trebišov najvyšší pred-

staviteľ rádu – generálny predsta-
vený P. Stanislaw Turek z Čensto-
chovej. Pavlíni si obhliadli farský
kostol Navštívenia Panny Márie
a starý pavlínsky kláštor.

V súčasnosti je generálnym prio-
rom P. Izidor Matuszewski.

pokračovanie nabudúce

III.

PhDr. Ján Chovanec



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
17. 6.

1 Kr 21,1-16; Ž 5; Mt 5,38-42 6.45

Pane, všimni si moje vzdychanie.
11.30
17.00

Ut
18. 6.

1 Kr 21,17-29; Ž 51; Mt 5,43-48 6.45

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.
11.30
17.00

St
19. 6.

Sv. Romualda, op. 6.45
2 Kr 2,1.6-14; Ž 31; Mt 6,1-6.16-18 11.30

Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy
všetci, čo dúfate v Pána. 17.00

Št
20. 6.

Sir 48,1-15; Ž 97; Mt 6,7-15 6.45

Radujte sa spravodliví, tešte sa v Pánovi.
11.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

Pi
21. 6.

Sv. Alojza Gonzágu, rh. 6.45
2 Kr 11,1-4.9-18.20; Ž 132; Mt 6,19-23 11.30

Pán si vyvolil Sion za príbytok.
17.00 krížová cesta

18.00

So
22. 6.

2 Krn 24,17-25; Ž 89; Mt 6,24-34 6.40
Pánovo milosrdenstvo trvá naveky. 18.00

Ne
23. 6. 12. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.45 18.45 18.45 18.45 6.45 9.00

Z.Hradište 18.45 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna H. Magurová K. Kassayová I. Farkašová

žalmy J. Kucharčík J. Babejová I. Vachaľová
2. čítanie A. Zapotoková R. Černáková J. Karniš M. Žiaranová

prosby M. Ščerbej J. Hudáček D. Kassay

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 23. 6. 2002

Nemocnica Po – Pi o 16.15, So o 16.15 Ústav Ut, Št, Ne o 11.00
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19. JÚN – SV. ROMUALD, OPÁT

(?952 – 1027)

Vo Vojčiciach v nedeľu 23. 6. budú o 14.00 hod. vešpery.

ZAKLADATEĽOM zvláštnych
pustovníkov v Apeninských
vrchoch je sv. Romuald. Na-

rodil sa v kniežacej rodine Onestriov-
cov v Ravenne. Dostalo sa mu výcho-
vy ako ostatným veľkopanským syn-
kom. Jazdil na koni, poľoval, zabával
sa v samopašných spoločnostiach.
Nebol však šťastný. Často zutekal zo
spoločnosti k pustovníkom v lesoch.

Božia milosť mu otvorila oči. Zú-
častnil sa na súboji, v ktorom jeho
otec zabil svojho príbuzného. Aby
získal pokoj vo svedomí, odobral sa
do blízkeho benediktínskeho klášto-
ra a robil pokánie. Pobyt tam naň tak
zaúčinkoval, že sa celkom zmenil a
navždy sa zriekol sveta. V kláštore
zostal asi 3 roky a v správaní prevýšil
všetkých mníchov. Tí mu vyčítali, že
ruší pokoj a svornosť v kláštore a vy-
hrážali sa mu. S dovolením opáta
opustil tento kláštor. Zašiel k pus-
tovníkovi Marinovi a spolu aj s inými
mníchmi založili v lese pustovnícku
osadu, kde sa živili prácou svojich
rúk, obrábajúc pôdu. Žil na viacerých
miestach ravennského kraja. R. 996
bol Romuald zvolený za opáta. Uvie-
dol do života pôvodné pravidlá sv. Be-
nedikta a mnísi ho preto znenávideli.
Vzdal sa hodnosti opáta a rozhodol
sa odísť do kláštora na Monte Cas-
sino. Od grófa Maldoliho dostal do
daru pozemok v hlbokých lesoch, aby
tam založil pustovnícku osadu. Po-
menovali ju Campus Maldoli, inak Ca-
malduli. Z malej družiny vznikol v r.
1012 kamaldulský rád. Pustovníci žili
veľmi prísne. Romuald sa vždy a vša-
de správal ako Boží sluha.

Koncom r. 1026 odišiel do kláštora
Val di Castro kde 19. 6. 1027 zomrel
v pustovníckej cele. Jeho pozostatky
boli prevezené do kamaldulského kos-
tola sv. Blažeja vo Fabriane.    – rm –

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Damián Onder a Stela Feketeová
Ján Lešo a Miriam Sabovčíková

Radoslav Paraska a Hedviga Homindová
Vlastimír Demko a Zuzana Klasovská
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 8. 6. si sviatosť
manželstva vyslúžili Miroslav
Tirpák a Martina Kušniriko-

vá. Na spoločnej ceste životom im
prajeme veľa Božieho požehnania.

1. V sobotu, 22.6. o 16.00, sa v KaSS
Trebišov uskutoční koncert sú-
rodencov Jendruchovcov..

2. Do 21. 6. je posledná možnosť
prihlásiť sa na detský škriat-
kovský tábor. Zároveň vás pro-
síme, aby ste do tohto termínu aj
vyplatili poplatok. Prihlášky sú
v zadnej časti kostola.

3. Záverečnú skúšku môžu birmo-
vanci absolvovať od 8. júla do
15. augusta v čase služieb v kan-
celárii.

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

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


