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Resp.: Pane, tvoj zákon veľmi milujem.

U

MRICH PERÉNYI bol
azda najvýznamnej-
ším členom z magnát-
skeho rodu Perényi-

ovcov, ktorých hlavným
sídlom bol hrad Parič v Tre-
bišove. Dátum ani miesto
jeho narodenia nie je známe.
Jeho otcom bol Štefan, mlad-
ší brat Jána Perényiho. Imri-
chova matka Uršula zas bola
dcérou bosenského kráľa Mi-
kuláša Ujlakyho. Imrich Pe-
rényi bol županom Abovskej
stolice, kráľovským stolní-
kom a v roku 1504 sa stal
uhorským palatínom. Istý čas
v rokoch 1509–1511, keď sa
český a uhorský kráľ Vladi-
slav II. Jagelovský zdržiaval
v Prahe, bol jeho miestodrži-
teľom v Uhorsku. Velil kráľov-
skému vojsku a predsedal
uhorskému snemu. Bol výz-
namnou osobnosťou pri uzav-
retí dohody v roku 1515 vo
Viedni medzi cisárom Maxi-
miliánom I. a kráľom Vladis-
lavom II., ktorá zabezpečovala
Habsburgovcom nástupnícke
právo v českom i uhorskom
kráľovstve. V roku 1517 ho
za to cisár Maximilián I. po-
výšil na ríšske knieža a Vla-
dislav II. mu daroval hradné
panstvo Siklós. Palatín Im-
rich Perényi zomrel 5. febru-
ára 1519. V trebišovskom kos-
tole sa uskutočnil veľkolepý
pohreb s dôstojnosťou prinále-
žiacou jeho postaveniu. Mramo-
rový epitaf zakladateľa kláštora
Imricha Perényiho († 1519) je
umiestnený na južnej stene
kostolnej svätyne pri oltári.
Epitaf je vyhotovený na roz-
hraní dvoch umeleckých slo-
hov, gotického a renesančné-

ho. Imrich je na náhrobníku
vyobrazený v životnej veľkosti
a realistickej podobe; má na
sebe brnenie, stojí na chrbte
leva, drží meč a zástavu s ro-
dovým erbom. Štyria anjeli
v pozadí držia v rukách záves
a dva rodové erby Perényiov-
cov a Ujlakyovcov.

Po Imrichovej smrti sa in-
cidenty zo strany šľachty voči
pavlínom stupňovali. Pavlín-
ske majetky boli ohrozované
prepadmi, čo si vyžadovalo
pre mníšsky stav až neúnos-
nú ostražitosť. Pavlíni prežili
veľmi rušné a neprajné časy.
Syn zakladateľa trebišovského
kláštora  Peter Perényi
(1502–1548) bol dedičným
županom Abovskej stolice. Zú-
častnil sa bitky pri Moháči,
bol strážcom uhorskej kráľov-
skej koruny a pokladu na
hrade Füzér, za čo dostal od
Ferdinanda I. panstvo Sáros-
patak. V rokoch 1534–1537
tam postavil hrad. Patril k pr-
vým uhorským magnátom,
ktorí si osvojili protestantské
názory reformácie. Na svojích
panstvách zaviedol do kos-
tolov novú vieru. V roku 1530
pavlínov z Trebišova vyhnal a
opustený kláštor dal zbúrať.
Dedinu Vojčice zabral a kláš-
torné polia i záhrady pripojil

k trebišovskému majeru. V Sá-
rospataku Peter Perényi založil
protestantskú školu, podporoval
vydávanie protestantských kníh
a aj sám sa venoval písaniu
náboženskej literatúry. Kvôli po-
dozreniu, že sa chcel stať uhor-
ským kráľom pod tureckou
zvrchovanosťou, dal ho Ferdi-
nand I. v roku 1542 uväzniť.

pokračovanie nabudúce

VII.
PhDr. Ján Chovanec

Epitaf Imricha
Perényiho

Peter Perényi

Boh miluje každého človeka, kaž-
dého už od večnosti predurčil, aby sa
stal podobným obrazu jeho Syna.
Spolupracuje s tými, ktorí ho milujú,
povoláva ich do svojho kráľovstva.
Človek, ktorý našiel v poli skrytý po-

klad, pochopil svoje
večné predurčenie, po-
chopil, že našiel jedi-
nečný poklad, preto ne-
váhal predať všetko, aby
mohol získať jedine Bo-
žiu milosť… Podobne si
počínal človek, ktorý na-
šiel cennú perlu. Spus-
tená sieť pred koncom
sveta zachytáva množs-
tvo ľudí, ktorí nežili
milosťou. Mnohí z nich
túžili po milosti a potom
zanechali dobro.

Keď poznám poklad, ktorý mi
ponúka Boh, a uvedomím si dávne a
novšie príklady, veľmi rozumne uvá-
žim svoje počínanie a s Božou pomo-
cou sa budem usilovať získať poklad
Božej milosti.

– jg –

»POCHOPILI STE TO VŠETKO?«          (Mt 13, 51)(Mt 13, 51)(Mt 13, 51)(Mt 13, 51)(Mt 13, 51)
 DNEŠNOM SVETE sa múd-
rosť málo cení a ani sa za ňu
neplatí. Sotva niekto vie, čo
v skutočnosti je: čosi, čo má

vari do činenia so skúsenosťou a vy-
sokým vekom. Múdrosť je viac ako
umenie žiť. Ide o to,
aby sme v radosti
i v utrpení poznávali
Božie cesty a cesty ľudí
a chápali seba samých.
To nie je iba otázka ro-
kov. A nie je to len
otázka nadania a dob-
rej vôle.

Múdrosť je Boží dar,
potrebný dar, ak má byť
náš život úspešný.
Dáva sa tomu, čo ju
úprimne hľadá a úctivo
sa o ňu modlí.

Nebeské kráľovstvo sa podobá
pokladu ukrytému v poli.

Nebeské kráľovstvo sa podobá
cennej perle.

Nebeské kráľovstvo sa podobá
sieti spustenej do mora.

„Pochopili ste to všetko?“



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
29. 7.

Sv. Marty 6.45
1 Jn 4,7-16; Ž 34; Jn 11,19-27 11.30

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. 17.00

Ut
30. 7.

Sv. Petra Chryzológa, bs. uč. 6.45
Jer 14,17-22; Ž 79; Mt 13,36-43 11.30

Pre slávu svojho mena pomôž nám, Bože. 17.00

St
31. 7.

Sv. Ignáca z Loyoly, kň. 6.45
Jer 15,10.16-21; Ž 59; Mt 13,44-46 11.30

Bože, ty si mi útočišťom v deň súženia. 17.00

Št
1. 8.

Sv.Alfonza M.de'Liguori,bs.uč. 6.45
Jer 18,1-6; Ž 146; Mt 13,47-53 11.30 +začiatok adorácie

Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána,
svojho Boha. 18.00 +záver adorácie

Pi
2. 8.

Sv. Eusébia Vercellského, bs.,
Porciunkula

6.45 prvý piatok

11.30
Jer 26,1-9; Ž 69; Mt 13,54-58

Vo svojej láske vyslyš ma, Pane. 18.00

So
3. 8.

Jer 26,11-16.24; Ž 69; Mt 14,1-12 6.40 fatimská sobota

V tomto čase milosti vyslyš ma, Pane. 18.00

Ne
4. 8. 18. nedeľa v období cez rok

7.00
9.00

10.30
15.00 pobožnosť

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.45 18.45 18.45 6.45 9.00

Z.Hradište 18.45 10.30

7.00 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Čierna P. Urban K. Kassayová I. Farkašová

žalmy J. Babejová
2. čítanie H. Magurová R. Černáková J. Karniš J. Kucharčík

prosby M. Ščerbej M. Ruttkayová D. Kassay M. Žiaranová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 4. 8. 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 4. 8. bude o 14.00 hod. pobožnosť.

31. JÚL – SV. IGNÁC Z LOYOLY
(1491–1556)

ria Maggiore v Ríme. Tu chcel pred-
niesť pápežovi úmysel založiť novú
rehoľnú spoločnosť. Nebola však
vhodná doba. Napokon pápež Pavol
III. bulou Regimini militantis Ecclesiae
povolil 27. 9. 1540 Ignácovi a jeho
spoločníkom utvoriť Spoločnosť Ježi-
šovu. Ignáca zvolili proti jeho vôli za
prvého generála rádu. Ignác zriadil
prvé jezuitské kolégium v Ríme.
Oprávnene ho volali „apoštolom Ríma“.
Jeho rád sa rozšíril po všetkých čas-
tiach mesta. Ignác bol muž širokého
rozhľadu.

V r. 1556 ochorel na zimnicu a zom-
rel. Pochovali ho v hlavnom jezuit-
skom chráme „Il Gesù“ v Ríme, kde
ho Boh oslávil mnohými zázrakmi.
Pápež Gregor XV. ho v r. 1622 vyhlá-
sil za svätého spolu s Františkom
Xaverským.         – rm –

OZNAMY
1. Počas nasledujúceho týždňa bu-

deme spovedať nasledovne:
Trebišov: ráno pred sv. omšou,
dopoludnia od 10.30,
popoludní: Ut, Št, Pi od 15.00
Vojčice: St od 16.30
Zempl. Hradište: Št od 18.00

2. Rodičia, ktorí majú záujem o vi-
deokazetu z detstkého tábora
„Škriatok 2002“, nech do 31. 7. vy-
plnia návratku a odovzdajú ju p.
kostolníčke. Návratky sú v zadnej
časti kostola. Cena jednej kazety
je 300 Sk.

3. Pripomíname birmovancom, že čas
na absolvovanie skúšky im plynie.
Birmovanci, ktorí boli pokrstení
mimo Trebišova, nech donesú
krstný list z fary, kde boli pokrs-
tení.

NARODIL SA na zámku
Loyola v baskickej provincii
Giupuzcoa v severnom Špa-
nielsku ako trináste dieťa

svojich rodičov. Pri krste dostal me-
no Iñigo Lopez. Ako študent paríž-
skej univerzity sa začal od r. 1528
podpisovať ako Ignatius de Loyola.
Jeho mladosť bola svetácka. U vzdia-
leného príbuzného si osvojil rytier-
ske správanie, čítal rytierske romány
i ľúbostné piesne. V istej bitke v r.
1521 ho guľa z kanóna porazila na
obidvoch nohách. Keď bol pripútaný
na lôžko, dostali sa mu do rúk živo-
topisy svätých. Pomaly, skoro neve-
domky, prenikol do nadprirodzeného
sveta. Rozhodol sa stať kartuziánom.
Najprv však chcel navštíviť Jeru-
zalem. Jeho obrátenie a zasvätenie
sa Bohu sa stalo v jeseni r. 1521.

Rozhodol sa odísť do prístavu Bar-
celona. Tu si vyvolil svoje životné
heslo: „Všetko na väčšiu slávu Božiu!“
To sa stalo aj heslom jezuitov. Pre
mor v Barcelone musel odložiť svoju
cestu do Svätej zeme. Šiel teda do
mestečka Manresa, kde viedol veľmi
prísny život. V jednej jaskyni, kde sa
ubytoval, napísal svoje prvé skúse-
nosti o duchovnom živote v knihe
Duchovné cvičenia.

Ignác však musel prejsť cez veľké
pokušenia. Prílišná kajúcnosť mu
podryla zdravie. Konečne nadišiel
čas vykonať cestu do Jeruzalema,
kde došiel 4. 9. 1523. Plakal od
radosti pri pohľade na Svätú zem.
Musel sa však vrátiť do Európy.
Vtedy si uvedomil, že musí študovať.
V r. 1526 odišiel študovať filozofiu
a teológiu na univerzitu do Alkaly.
Štúdium ukončil v Paríži titulom
„magister artium“. Za kňaza bol vy-
svätený 24. 6. 1537. Primície slúžil
na Vianoce v r. 1538 v kostole S. Ma-

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Michal Batfalský a Renáta Hotovčinová

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

ohlásiť to na farskom úrade.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


