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Číslo 30 V. ročník

Nedeľa 21. júla 2002
16. nedeľa v cezročnom období

Resp.: Ty, Pane, si dobrý, veľmi láskavý.

UL

A POLI RASTÚ pšenica a kú-
koľ spolu, vedľa seba. A tak je
to aj v Božej Cirkvi. Vždy bola

Cirkvou pozostávajúcou z hriešnikov
a svätcov. Boh každému dovoľuje ísť
svojou cestou až na koniec, dáva
rásť aj kúkoľu. Iba v deň žatvy
budeme vedieť, čo
bolo kúkoľom a čo
pšenicou.

Dobro v čistej
podobe nejestvuje
vo svete ani v na-
šom osobnom ži-
vote, ani v našej
cirkevnej obci. Je
tu dobro a zlo.
Nie sme kompe-
tentní súdiť, či sú
aj dobrí a zlí ľu-
dia. Boh prijíma
nás a naše dary
nie preto, že my
sme dobrí, ale
preto, že on je dobrý a Ježiš zomrel
za nás, za nás všetkých.

Kristus prirovnáva Božie kráľov-
stvo k človeku, ktorý zasial na roľu
dobré semeno, ale jeho nepriateľ mu
prisial kúkoľ. On však necháva oboje
rásť až do žatvy a v čase žatvy káže

pozbierať kúkoľ a hodiť na oheň,
kým čistú pšenicu zbiera do stodoly.
Takisto až do posledného súdu do-
voľuje žiť vedľa seba dobrým i zlým –
zlým, aby im dal možnosť napraviť
sa, dobrým, aby ich urobil ešte lep-
šími. V tom sa zviditeľňuje jemnosť

Božej lásky.
Žijem upro-

stred dobrých
i zlých a medzi
nimi sám mám
byť dobrým seme-
nom, dobro mám
rozosievať okolo
seba, lenže sám
v sebe nachá-
dzam aj dobro, aj
zlo. Mojou staros-
ťou je dbať o vz-
rast toho dobra,
lebo len za dobro
dostanem odme-
nu života.

Keď Boh nájde vo mne starosť
o dobro, láskavo ma bude súdiť
a udelí pomoc mojej slabosti. Mám
sa vyhýbať tomu, aby som vedome
páchal zlo, lebo za zlo ma čaká večný
trest, pred ktorým ma chce Boh vo
svojej dobrote uchrániť.  – jg –
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OKOLO SEBAOKOLO SEBAOKOLO SEBAOKOLO SEBAOKOLO SEBA

AVLÍNI spravovali aj rozsiahly
pozemkový majetok. V okolí Tre-
bišova mali polia, lúky, vinice
i lesy. Početné donácie kláštoru

naznačujú, že pavlíni z týchto majetkov
mali značné príjmy. Už v roku 1514
zakladateľovi kláštora Imrichovi Peré-
nyimu poskytli 300 florénov, za čo dos-
tali do zálohy dedinu Vojčice. V 16.–17.
storočí pavlíni získali darmi, odkazmi
i kúpou ďalšie majetky – polia, lesy,
domy a kúrie – v hornom Zemplíne na-
príklad v Humennom, Kolbasove, Prís-
lope, Ostrožnici a Brezovci, v strednom
Zemplíne v Luhyni, Novosade, Kašove,
Hrani, Malej Tŕni či Ladmovciach,

v dolnom Zemp-
líne v Bodrogola-
szi, Zsadányi a
Gödön, ale aj vo
Vys v Sabolčskej
stolici a inde.

V zachovávaní
pôstu patrili pav-
líni k najdôsled-
nejším askétom.
Ich základnou
stravou bol
chlieb, zelenina
a ryby. Z toho sa
dá vysvetliť, pre-
čo pri svojich
kláštoroch zria-
ďovali mlyny a

rybníky. Venovali sa kultivačným poľno-
hospodárskym prácam, starali sa o zá-
hrady, ovocné sady a včelíny. Na
začiatku 17. storočia bola majerská
záhrada pri hrade Parič nazývaná
„Dvaja mnísi“. Pavlíni mali v Trebišove
aj právo výseku mäsa, rybolovu a vý-
čapu. Z nápojov mnísi považovali pivo
za najobyčajnejší nápoj, používali aj víno
a ako slávnostný nápoj medovinu.

Pavlíni sa veľmi aktívne zúčastňovali
na náboženskom živote Trebišova i oko-
lia. Medzi veriacimi boli obľúbení,
vypomáhali miestnej fare. Pri kláštore

založili aj bratstvo svetských členov
z mestečka a okolia, na farskej škole
pôsobili ako učitelia.

Zakladateľ a donátor trebišovského
kláštora Imrich Perényi ešte pred
smrťou dal najväčšiu časť svojho strie-
borného pokladu pavlínskym mníchom
ako nadáciu na sväté omše za spásu
jeho duše. Keď zomrel, pochovali ho do
šľachtickej krypty pod kostolom, kam
už predtým v roku 1458 pochovali aj
bývalého župana Zemplínskej stolice
a hlavného kráľovského pokladníka
Jána Peré-
nyiho, ktorý
je známy aj
z bojov proti
bratríkom a
jiskrovcom.
Jeho mramo-
rový náhrob-
ník, vyhoto-
vený ešte
v gotickom
slohu, je
umiestnený
na severnej
stene kostol-
nej svätyne
pri vchode
do sakristie.

pokračo-
vanie

nabudúce

VI.
PhDr. Ján Chovanec

Epitaf Jána Perényiho

Krypta pod kostolom



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
22. 7.

Sv. Márie Magdalény 6.45
Pies 3,1-4a; Ž 63; Jn 20,1-2.11-18 11.30

Za tebou prahne moja duša, Pane Bože môj. 17.00

Ut
23. 7.

Sv. Brigity, rh., patrónky Európy 6.45
Gal 2,19-20; Ž 34; Jn 15,1-8 11.30

Velebiť budem Pána v každom čase. 17.00

St
24. 7.

6.45
Jer 1,1.4-10; Ž 71; Mt 13,1-9 11.30

Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. 17.00

Št
25. 7.

Sv. Jakuba, ap. 6.45
2 Kor 4,7-15; Ž 126; Mt 20,20-28 11.30 +začiatok adorácie

Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú
žať. 18.00 +záver adorácie

Pi
26. 7.

Sv. Joachima a Anny, rodičov
Panny Márie

6.45
11.30

Jer 3,14-17; (Ž) Jer 31,10-13; Mt 13,18-23

Pán nás bude chrániť ako pastier svoje
stádo. 18.00

So
27. 7.

Sv. Gorazda a spoločníkov 6.40
Iz 6,1-8; Ž 93; Mt 10,24-33

Pán kraľuje, velebou sa zaodel. 18.00

Ne
28. 7. 17. nedeľa v období cez rok

7.00
9.00

10.30 + sviatosť krstu

15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.45 18.45 9.00

Z.Hradište 18.45 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie J. Galgan D. Gajdošová A. Potocká B. Dinisová

žalmy D. Telepčáková T. Ruttkayová
2. čítanie K. Balintová J. Hudáček N. Tomková M. Švagrovská

prosby Ľ. Bajus M. Sakáčová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 28. 7. 2002

Nemocnica Po – Pi o 16.15, Ne o 16.15 Ústav Ut, Št, So o 11.00

K
a

n
ce

lá
ri

a
 f

a
rs

ké
h

o 
ú

ra
d

u
: 

 d
op

ol
u

d
n

ia
 P

o 
– 

P
i

9
.0

0
 –

 1
0
.3

0
, 

 p
op

ol
u

d
n

í 
P
o 

– 
S
t 

1
5
.0

0
 –

 1
6
.0

0
, 

Š
t

–
P
i 

1
5
.0

0
 –

 1
6
.3

0
V

 p
rv

op
ia

tk
ov

om
 t

ýž
d

n
i p

op
ol

u
d
ň

a
jš

ia
 s

lu
žb

a
 v

 k
a

n
ce

lá
ri

i n
ie

 je
!  

 K
rs

tn
á 

ná
uk

a:
pi

at
ok

 o
 1

6
.0

0
  

S
ob

á
šn

a
 n

á
u

ka
:

so
bo

ta
 o

 9
.0

0

Vo Vojčiciach v nedeľu 28. 7. budú o 14.00 hod. vešpery.

arcibiskupom, čo napokon aj dosia-
hol. Jeho vymenovanie bolo smrteľ-
ným úderom pre cyrilometodskú tra-
díciu na Veľkej Morave. Gorazd sa
utiahol do ústrania. Pápež Ján IX.
obnovil v r. 900 veľkomoravskú hie-
rarchiu. Už v r. 898 bol Gorazd vy-
svätený za arcibiskupa.

Novozriadená hierarchia pod ve-
dením Gorazdovým trvala len do r.
907, kedy bola veľkomoravská ríša
útokom pohanských Maďarov zniče-
ná. Gorazd sa utiahol do Poľska, kde
stál na čele niekdajšej cyrilometod-
skej metropoly. Gorazd bol prvý,
ktorý spojil Nitru s Krakovom.

Prof. Pogorielov pomenoval v r.
1927 Gorazda tretím apoštolom Slo-
vanov.         – rm –

ORAZD je najstarší v dejinách
spomínaný slovenský kňaz a
druhý Slovák, o ktorom svedčia

dejiny, že trpel za vieru. Prvý trpel
Slavomír, príbuzný Rastislava a Svä-
topluka už v roku 871.

Je najdávnejší slovenský spisova-
teľ, v ktorom oprávnene môžeme
vidieť prekladateľa Svätého písma do
slovanského jazyka a pôvodcu prvej
cirkevnoslovankej legendy o sv. Václa-
vovi. Je prvý Slovák, o ktorom kres-
ťanská tradícia zachovala povesť svä-
tosti.

Sv. Gorazd pochádzal z obce,
ktorá sa dnes menuje Gorazdov a le-
ží neďaleko Nitry. Toto územie bolo
majetkom rodiny Gorazda, pretože
Gorazd pochádzal z poprednej rodi-
ny. Gorazd bol dobre vyučený v latin-
ských knihách. Možno, že ešte pred
príchodom Cyrila a Metoda učil na
niektorej škole v Bavorsku, alebo sa
latinským knihám učil doma pod ve-
dením nemeckých misionárov.

Veľmi dobre poznal aj grécky ja-
zyk, čo ho predurčilo, aby pomáhal
Metodovi pri prekladaní Svätého pís-
ma do slovanskej reči.

Gorazd bol so sv. Cyrilom a Me-
todom v Ríme v rokoch 867-869. Tu
bol roku 868 vysvätený za kňaza
spolu s Klimentom, Angelárom a Sá-
vom. Asi tri roky zotrval Gorazd v Rí-
me s Metodovou družinou a bol prí-
tomný aj pri smrti Cyrila 14. febru-
ára 869.

Neskôr sa Gorazd vrátil na Veľkú
Moravu, kde ho Metod pred smrťou
predurčil za svojho nástupcu, hovo-
riac:„Tento je vašej zeme slobodný
muž, vyučený dobre v latinských kni-
hách a pravoverný! To buď vôľa Božia
a vaša láska, ako aj moja.“ Jeho me-
novanie malo však byť potvrdené pá-
pežom. Tomu prekážal Viching, ktorý
sa túžil sám stať veľkomoravským

27.JÚL–SV. GORAZD (9. ST.)

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 13. 7. si sviatosť
manželstva vyslúžili Milan
Gončár a Anna Sčensná. Na

spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.
V nedeľu 14. 7. sviatosť krstu
prijali Sofia Štefanová, Barbo-
ra Vargová a Boris Dziak. Ví-
tame ich v našom spoločenstve. Nech
sú rodičom na radosť a svetu na
osoh.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Juraj Margitan a Viera Sisáková
Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


