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Číslo 29 V. ročník

Nedeľa 14. júla 2002
15. nedeľa v cezročnom období

Resp.: Pane, navštív našu zem a požehnaj jej rastliny.

UL

OH SA PRIHOVÁRA ľuďom
prostredníctvom ľudí a rečou
ľudí. Reč ľudí môže však vy-

sloviť len ľudskú pravdu, pravdu
stvorenia. Pravdu, ktorú nám chce
Ježiš sprostredkovať svojimi podo-
benstvami a vôbec svojimi slovami,
pochopíme natoľko, nakoľko sa
s ňou stotožníme. „Tajomstvá Božie-
ho kráľovstva“, t. j. Ježišovo učenie

plody lásky. Boh svoje slovo posiela
ako slovo, ktoré má moc spasiť.

Prečo aj napriek dobrému zrnu,
napriek spásnej vôli milosrdného
Boha a duše človeka túžiacej po
spáse semeno Božieho slova nepri-
náša ovocie? Lebo človek je neraz
podobný tvrdej skale, je podobný
vydláždenej ceste, lebo človek je ako
zem rodiaca bodľačie, a neumožňuje

AVLÍNI SA RADIA
k mendikantom, teda
žobravým rádom. Len
zriedkakedy mali pro-

striedky, dostačujúce na roz-
siahlu výstavbu, takže výraz-
ným znakom ich kláštorov
bola etapovitosť.

A akú podobu mal trebi-
šovský kláštor? Architekt
konventu, ale ani staršieho
a umelecky oveľa významnej-
šieho gotického kostola z roz-
hrania 14. a 15. storočia, nie
je známy. Nezachovali sa ani
pôvodné stavebné plány stre-
dovekého kláštora. Kláštornú
budovu spočiatku tvoril dvoj-
podlažný dom, pristavaný k severnej
stene kostolnej svätyne. Rastúce bohat-
stvo však viedlo k rozsiahlejšej a kvalit-
nejšej výstavbe, ktorá sa už nepodria-
ďovala charakteru jednoduchých stavieb
žobravých rádov.

Charakteristickým znakom každého
kláštora je spojenie kostola so štvorco-
vou záhradou, okolo ktorej je krížová
chodba s ďalšími miestnosťami. Na
severnej strane kostola okolo rajského
dvora bolo postupne vybudované uzav-
reté a neprístupné obydlie členov kon-
ventu (clausura). Okolo záhrady je krí-
žová chodba (ambit), ktorej názov vznikol
z krížových procesií. Pôvodne bola
arkádami otvorená do raj-
ského dvora (priestor tzv.
orlovne v našom kostole je
vlastne južným krídlom krížo-
vej chodby kláštora). Súčasťou
a jednou z najdôležitejších
miestností kláštora bola
kapitulná sieň, v ktorej sa
konali zasadania konventu.
V spoločnej jedálni (refecto-
rium), sa podávala jednotná
strava. Do jedálne rehoľníkov
zvolávali zvonením. Pred
vstupom do jedálne bola

umývareň alebo kúpeľňa
(lavatorium). V kláštore boli
vyčlenené priestory aj pre
kuchyňu a zásobáreň potra-
vín a nápojov (cellarium).
Spálňa (dormitorium) bola pô-
vodne spoločná a platilo
v nej prísne pravidlo mlčan-
livosti; od 17. storočia však
už mal každý člen konventu
svoju samostatnú celu. Dôle-
žitým priestorom bola kniž-
nica. V scriptoriu sa opisovali
stredoveké rukopisy. Súčas-
ťou kláštora boli priestory
školy, izby pre chorých, ale
aj miestnosti pre pútnikov
a návštevy. V podzemných

priestoroch kostola a kláštora boli
v kryptách pochovávaní zakladatelia
a významní donátori z radov šľachty, ale
aj vysokí cirkevní hodnostári. Hospo-
dárske stavby boli súčasťou vonkajšej
klauzúry. Západné krídlo kláštora dnes
už neexistuje. Je možné, že po zrušení
kláštora bolo zbúrané niekedy na roz-
hraní 18. a 19. storočia; v tom čase sa
kostol architektonicky dotváral do sú-
časnej podoby (kostolnú vežu s bočnými
kaplnkami vybudovali až v roku 1807).
Terajšie priečelie severného krídla
kláštora, členené lizénami, je z roku
1876.

pokračovanie nabudúce

V.
PhDr. Ján Chovanec

BOZ¡IE SLOVO JE ZRNOM A PÔDOU JE KA•DÝ ÈLOVEK
o Božom nároku a Božom prisľúbení
môže pochopiť len ten, čo verí v Je-
žiša a v ňom sa stretá s tajomne sa
zjavujúcim Bohom.

Boh zasieva
svoje slovo do člo-
veka, posiela ho,
aby sa nevrátilo
naprázdno, ale aby
prinieslo stoná-
sobnú úrodu. Boh
svoje slovo posiela
ako zrno, ktoré má
v sebe život, a keď
padne do dobrej
zeme, zapustí ko-
rene a prinesie

vyrásť Božiemu zrnu, hoci tak veľmi
túži, túži, lebo aj skala by chcela
prinášať úrodu.

Ak som skalou, slzami pokánia ju
zmäkčím, ak som
cestou alebo ne-
úrodnou zemou,
budem sa usilovať
zmeniť na vynika-
júcu pôdu, aby som
semenom Božieho
slova utíšil svoje
túžby a aby som
konečne priniesol
dobrú úrodu svojho
života.

– jg –

Kláštor



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
15. 7.

Sv. Bonaventúru, bs. uč. 6.45
Iz 1,10a.11-17; Ž 50; Mt 10,34-11,1 11.30

Ukáž nám, Pane, cestu spásy. 17.00

Ut
16. 7.

Prebl. Panny Márie Karmelskej 6.45 10.30 sv. ruženec (Fatimský)

Iz 7,1-9; Ž 48; Mt 11,20-24 11.30 modlia sa čln. Škapuliara

Boh založil svoje mesto naveky. 17.00 od 12.00 adorácia

St
17. 7.

Sv. Andreja-Svorada a
Benedikta, ps. 6.45

Iz 10,5-7.13-16; Ž 94; Mt 11,25-27 11.30
Pán neodvrhne a neopustí svoj ľud. 17.00

Št
18. 7.

6.45
Iz 26,7-9.12.16-19; Ž 102; Mt 11,28-30 11.30

Pán z nebies pozerá na našu zem. 18.00

Pi
19. 7.

Iz 38,1-6.21-22.7-8; (Ž) Iz 38,10-16;
Mt 12,1-8

6.45
11.30

Pane, ty si vyrval môj život z jamy záhuby.
18.00

So
20. 7.

Mich 2,1-5; Ž 10; Mt 12,14-21 6.40
Pane, nezabúdaj na úbohých. 18.00

Ne
21. 7. 16. nedeľa v období cez rok

7.00
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.45 9.00

Z.Hradište 18.45 10.30

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

žalmy D. Telepčáková J. Babejová J. Obrin
2. čítanie M. Ščerbej M. Ruttkayová D. Kassay M. Žiaranová

prosby M. Čierna K. Kassayová I. Farkašová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 21. 7. 2002

Nemocnica Po – Pi o 16.15, So o 16.15 Ústav Ut, Št, Ne o 11.00
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Vo Vojčiciach v nedeľu 21. 7. budú o 14.00 hod. vešpery.

15. JÚL–SV. BONAVENTÚRA
(1218?-1274)

Pápež Gregor X. ho menoval za
biskupa do Albana a za kardinála. V
novom úrade mal Bonaventúra veľa
práce, ale pracoval neúnavne. To však
podkopalo jeho zdravie. Bol dušou
lyonského koncilu, ktorý zasadal od
7. 5. do 17. 7. 1274. Jeho telesný
stav sa zhoršoval. Sám pápež Gregor
X. mu udelil sviatosť pomazania cho-
rých. Dňa 15. júla 1274 usnul v Pá-
novi v Lyone. Pochovali ho ešte v
tenže deň vo františkánskom kosto-
le v Lyone. Pápež na poslednom za-
sadnutí koncilu v Lyone povedal:
„padol stĺp kresťanstva.“

Pápež Sixtus IV. ho v r. 1482
vyhlásil za svätého, Sixtus V. v r.
1588 za učiteľa čiže doktora Cir-
kvi:„Doctor seraphicus“ a pápež Lev
XIII. ho poctil titulom „Knieža mys-
tikov“.         – rm –

EDEN z najväčších učiteľov Cir-
kvi, sv. Bonaventúra, sa narodil
okolo r. 1218 v Civita, severne

od Ríma, zo starej, nábožnej šľach-
tickej rodiny. Keď mal štyri roky,
vážne ochorel. Prosili o pomoc sv.
Františka z Assisi, ktorý sa modlil
nad chorým. Chlapček sa uzdravil a
sv. František zvolal:„O buona ventu-
ra!“, čo znamená:„Ó, dobrá príhoda!“
Odvtedy ho rodičia menovali Bona-
ventúra a sľúbili, že chlapec vstúpi
do rádu sv. Františka. Študoval filo-
zofiu v Paríži a v r. 1242-43 sa stal
doktorom umení. Tam ako 25-ročný
vstúpil do rádu sv. Františka. Súčas-
ne s noviciátom začal päťročné štú-
dium teológie v Paríži. Učiteľ Hales
o ňom povedal:„Hľa, pravý Izraelita,
na neho, ako sa zdá, neprešiel Ada-
mov hriech.“

V r. 1253 dosiahol licenciát a titul
magistra a o tri roky už sám pred-
nášal v Paríži. Zoznámil sa so sv. To-
mášom Akvinským a spriatelil sa s
ním. Bonaventúra s poníženosťou vy-
konával v kláštore najnižšie služby.
Predstavený rádu mu nariadil, aby sa
dal vysvätiť za kňaza.

Bonaventúra a Tomáš Akvinský boli
na rozkaz pápeža Alexandra IV. v
jeseni 1257 vyhlásení za doktorov so
všetkými právami. Obidvaja vydali
obranu svojich rádov. Bonaventúra
napísal Apológiu chudobných a O
chudobe. Bonaventúru zvolili za pred-
staveného františkánov, a preto odi-
šiel z Paríža do Ríma. Na spiatočnej
ceste do Paríža navštívil všetky kláš-
tory a všade dbal o to, aby sa presne
dodržiavali rehoľné pravidlá. Gene-
rálom bol sedemnásť rokov (1257-
1274). Stal sa „druhým zakladateľom“
rehole. Napísal Život alebo Väčšiu
legendu sv. Františka. Mal veľkú
úctu k Matke Božej.

OZNAM
Na deň spomienky bl. Panny

Márie Karmelskej členovia škapu-
liara (môžu sa zapojiť aj ostatní
veriaci) budú mať spoločnú pobož-
nosť o 10.30 a po sv. omši o 11.30
začne poklona: pri adorácii sa budú
striedať jednotliví členovia škapu-
liara podľa vzájomnej dohody (počet
členov škapuliara je 400 a čas na
adoráciu je 5 hodín).

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Michal Virik a Tatiana Szabová
Juraj Margitan a Viera Sisáková

Milan Gončár a Anna Sčensná
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 29. 6. si sviatosť
manželstva vyslúžili Vlasti-
mír Demko a Zuzana Klasov-

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

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


