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Nedeľa 11. augusta 2002
19. nedeľa v cezročnom období

Resp.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám
svoju spásu.

U

PETROV SYN
Gabriel Perényi
zabral aj ostatné
majetky kláštora
v dolnom Zemp-
líne. V Trebišove
sa ujala refor-
mácia, kalvíni tu
mali kostol i svo-
jich kazateľov. V
tom čase došlo
aj k zmene sym-
bolu Trebišova.
Kým v priebehu
15. storočia mes-
tečko na svojej
pečati používalo

znamenie s postavou Panny Márie, v
prvej polovici 16. storočia sa do erbu
dostali poľnohospodárske symboly –
lemeš, čerieslo, tri klasy a dve hviez-
dičky. Kalvínski kazatelia sa v meste
udržali až do roku 1635, keď ich gróf
Ján Drugeth vyhnal.

Pavlíni sa do Trebišova mohli vrá-
tiť až v 17. storočí za protireformácie.
Hradný pán gróf Juraj Drugeth,
zať legendami opradenej krvavej gróf-
ky Alžbety Báthoryovej, už v roku
1615 zariadil, aby rehoľníci znova
mohli v Trebišove pôsobiť. No stalo
sa tak až po roku 1650, keď ich opäť
uviedla Anna Jakušičová, vdova po
Jurajovom synovi Jánovi Drugethovi.
Kvôli náboženským nepokojom sa
v roku 1674 ukrývali na hrade Parič
Mikuláš Szveteney, Ľudovít Barilovič
a niekoľko ďalších mníchov. Tam sa
cítili bezpečne. Keď sa však hradu
zmocnili kuruci (malkontenti alebo
bujdoši, aj tak ich totiž nazývali),
mníchov uvrhli do väzenia, kde do-
stávali len chlieb a vodu. V nasledu-
júcom roku, keď cisárske vojsko pri-
chádzalo dobyť hrad, mnísi s ostat-

nými väzňami
napadli stráž
a hrad vydali ci-
sárskym voja-
kom. V roku
1678 trebišovskí
rehoľníci prišli
o majetky v dol-
nom Zemplíne,
ktoré pripadli pav-
línskemu kláš-
toru v Ujhelyi.
Tieto straty sa čiastočne nahradili
z majetku Barbory Batthyányovej, ba
v tom roku sa opravili aj budovy kláš-
tora.

V čase, keď na čele kurucov stál
Imrich Thököly, majiteľ hradu Parič
Žigmund Drugeth stál spočiatku na
jeho strane. Keď sa však pridal k ci-
sárovi, Imrich Thököly hrad dobyl,
Žigmunda Drugetha zajal a 19. apríla
1684 ho dal v Košiciach popraviť.
Vtedy aj mnísi museli odísť z kláš-
tora. Po dvoch rokoch, keď kurucké
vojská boli prinútené hrad opustiť,
Thököly ho dal pušným prachom pod-
mínovať a zničiť. Hrad Parič už nikdy
nebol obno-
vený. Po ob-
sadení Trebi-
šova cisárs-
kym vojskom
v roku 1686
sa však
pavlíni vrá-
tili späť. No
vtedy ešte
netušili, že
v Trebišove
ich čaká po-
sledných sto
rokov pôso-
benia.
pokračovanie nabudúce

Imrich Thököly

Hrad Parič

VIII.
PhDr. Ján Chovanec

ÝM SME ZHROMAŽDENÍ na
bohoslužbách a kým spoločnou
modlitbou a spevom slávime

Eucharistiu, všetko sa nám možno
zdá dobrým a jasným, ale keď sme
potom sami, mimo spoločenstva,
ktoré dáva pocit bezpečia, rozpúta sa
búrka: pochybnosť, bieda, nebezpe-
čenstvo… Každý sa musí sám skú-
mať. A dať si ako Peter od Ježiša
povedať: „Poď!“ Keď je núdza veľká,
neutekať od neho, ale utiekať sa
k nemu.

Učeníci v člne, to sme my. Keď zú-
ri búrka a čln je zmietaný, nič ne-
pomôže vystúpiť z neho, ale viera, že
Pán je blízko. On je tu a stále pri-
chádza nanovo. Naše srdcia musia

byť bdelé, aby ho
spoznali. My sme totiž
tí, ktorí majú vo svo-
jom živote „kráčať po
mori plnom zlých du-
chov“. Sme ľuďmi žijúci
vo svete, v ktorom je
a bude prítomné zlo.
So zlom budeme mať
vždy čo robiť. Dôležité
ale je, kto pre nás bu-
de v tom prípade naj-

väčšou istotou a najväčšou oporou.
Evanjelium hovorí jednoznačne:
Mesiáš – Ježiš. On je ten, koho zlo
nepremôže. A kto mu patrí, má veľkú
istotu. Pri povrchnom pohľade by sa
nám mohlo zdať, že v tom prípade sa
nám na svete nič zlého nemôže pri-
hodiť. Ale Ježiš nám nesľúbil abso-
lútnu nedotknuteľnosť, sľúbil nám
podiel na jeho kríži.

Ale akonáhle začneme myslieť viac
na to, čo by nám mohlo ublížiť, než
na Ježiša, môžeme sa začať topiť ako
Peter. Nezabudnime, nejde len o po-
hyb po vode, ide o život, v ktorom
máme obstáť ako Božie deti. Zlo si
nás nesmie podmaniť. A zárukou
nášho víťazstva je Ježiš sám.  – jg –

»VZCHOPTE SA!»VZCHOPTE SA!»VZCHOPTE SA!»VZCHOPTE SA!»VZCHOPTE SA!

TO SOM JA,TO SOM JA,TO SOM JA,TO SOM JA,TO SOM JA,
NEBOJTE SA!«NEBOJTE SA!«NEBOJTE SA!«NEBOJTE SA!«NEBOJTE SA!«

(Mt 14, 27)



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
12. 8.

6.45
Ez 1,2-5.24-28c; Ž 148; Mt 17,22-27 11.30

Plné sú nebo i zem tvojej slávy. 17.00

Ut
13. 8.

Ez 2,8-3,4; Ž 119,14n; Mt 18, 1-5.10.12-14 6.45

Tvoje výroky, Pane, mojim ústam sú sladšie
ako med.

11.30
17.00

St
14. 8.

Sv. Maximiliána M. Kolbeho 6.45
Ez 9,1-7; 10,18-22; Ž113; Mt18,15-20 11.30

Pánova sláva prevyšuje nebesia. 17.00

Št
15. 8.

Nanebovzatie Panny Márie 6.45 prikázaný sviatok
Zjv 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ž 45; 1Kor

15,20-27a; Lk 1,39-56 11.30
Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná

ozdobená zlatom. 18.00

Pi
16. 8.

Sv. Štefana Uhorského 6.45
Ez 16,59-63; (Ž) Iz 12,2-6; Mt 19,3-12 11.30

Odvrátil sa tvoj hnev a potešil si ma. 18.00

So
17. 8.

Ez 18,1-10.13b.30-32; Ž 51; Mt 19,13-15 6.40
Bože, stvor vo mne srdce čisté. 18.00

Ne
18. 8.

Celodenná diecézna adorácia 7.00

20. nedeľa v období cez rok
9.00

10.30 +začiatok adorácie

18.00 +záver adorácie

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.45 18.45 18.45 9.00

Z.Hradište 17.30 10.30

7.00 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Ščerbej M. Ruttkayová D. Kassay M. Žiaranová

žalmy J. Obrin
2. čítanie A. Zapotoková J. Hudáček K. Kassayová I. Farkašová

prosby M. Čierna R. Černáková J. Karniš J. Kucharčík

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 18. 8. 2002

Nemocnica Po – Pi o 16.15, So o 16.15 Ústav Ut, Št, Ne o 11.00
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18. AUGUST
– SV. HELENA
(?255 – 330)

FLAVIA JÚLIA HELENA je známa
v dejinách ako matka Konštantína
Veľkého, prvého kresťanského ríms-
keho cisára a zakladateľa Konštan-
tinopolu-Carihradu. Jej pamiatka sa
nedá oddeliť od udalosti nájdenia
kríža, na ktorom zomrel Kristus.

Narodila sa v Drepane v Malej
Ázii. Jej rodičia boli pohania níz-
keho pôvodu. Vraj bola dcérou krč-
mára a živila sa ako slúžka v krčme.
Vojenský tribún Konštancius Chlo-
rus, očarený jej krásou a inteligen-
ciou, si ju vzal za ženu. Porodila mu
(r. 274) syna Konštantína. Jej šťast-
ný život netrval dlho. Konštancius
musel na príkaz cisára odohnať svo-
ju ženu a vziať si inú. Helena mala
asi 45 rokov, keď musela opustiť
manžela aj dieťa. Odlúčenie trvalo
13 rokov a na ten čas Helena mizne
z dejín. Konštancius Chlorus sa stal
cisárom na Západe. Keď tušil blízky
koniec, poslal po svojho syna Kon-
štantína, ktorý žil v Nikodémii v Ma-
lej Ázii, a ktorý sa stal jeho nástup-
com. Helena sa dostala k nemu
a stala sa kresťankou na sklonku ži-
vota. Konštantín priznal svojej mat-
ke titul cisárovnej. Mala v Ríme svoj
dvor a palác v blízkosti Lateránu. S
pomocou syna postavila a ozdobila
mnoho rímskych bazilík. Pomáhala
chudobným. Je skutočným vzorom
kresťanskej panovníčky. Koncom r.
326 putovala do Jeruzalema. Chcela,
aby jej zbožnosť zanechala výrazné
a trváce stopy. Dala postaviť dve ba-
ziliky. Jednu nad betlehemskou jas-
kyňou a druhú na Olivovej hore. Na
Kalvárii hľadala kríž a našla ho. Naj-
väčšia čiastka z neho ostala v Jeru-
zaleme, iný diel s nápisom a klin-
cami poslali do Ríma.

Vo Vojčiciach v nedeľu 18. 8. začne celodenná adorácia po sv. omši o 9.00
a záver poklony bude o 14.00 hod.

Námahy ciest vyčerpali sily tak-
mer 80-ročnej ženy. V synovom ná-
ručí zomrela v Nikodémii v Malej
Ázii v r. 330. Telo previezli do Ríma.
Je umiestnené v mauzóleu, ktoré si
cisár prichystal pre seba. Mnohí sa
k nej utiekajú o pomoc, aby našli
stratené predmety.         – rm –

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

Marek Stričko a Lenka Fedorčáková
Miroslav Levčík a Františka Lajošová
Marek Kováč a Ružena Pekarovičová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

ZAMYSLENIE

„K OHO BOH MILUJE, toho krížom
navštevuje,“ tvrdí staré pore-

kadlo. Táto stará pravda sa v niekto-
rých ľuďoch, zvlášť kresťanoch, tak za-
korenila, že ak sa na nich tri dni
usmieva slnko a život, začnú mať
pochybnosti, či sú na pravej Božej ces-
te. Akoby samotný pocit bolesti, utrpe-
nia a odriekania bol najsprávnejším
lakmusovým papierikom plnenia Božej
vôle. Ježiš hovorí o bremene a jarme,
ale dodáva, že sú príjemné a ľahké.
Príjemné a ľahké – slová, ktoré akoby
do kresťanského slovníka ani nepatrili,
a predsa ich vyslovil sám Boží Syn.
Raz sme prišli na tento svet a Boh
nechce, aby sme svoj krátky život
prežili so zaťatými zubami. Áno, keď je
to potrebné, tak áno. Život, či chceme
alebo nie, prináša jarmá a bremená
a ich statočným nesením sa čoraz viac
stávame ľuďmi.

Avšak primárne nie je utrpenie, ale
život. Alebo ináč: prečo nosiť nepo-
trebné kamene v ruksaku len preto,
aby sme mali pocit, že nie je až taký
ľahký a príjemný?

prevzaté z týždenníka ZRNO,
www.dtp.sk/zrno

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA


