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Nedeľa 1. septembra 2002
22. nedeľa v cezročnom období

Resp.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

U

EDZI ROKMI 1741-
1762 sa aj s prispe-
ním grófky Terézie Zi-

chy-Vandernáthovej uskutoč-
nili významné opravy starého
kláštora. V roku 1777 ob-
novili kostol a ukončili ma-
liarsku výzdobu stropu.

Výzdoba interiéru ríms-
kokatolíckeho kostola Nav-
štívenia Panny Márie patrí
k vrcholným dielam roko-
kového maliarskeho pre-
javu na Slovensku. V 63
poliach gotickej sieťovej
klenby kostolnej svätyne a
lode sú vkomponované fi-
gurálne i ornamentálne motívy, maľ-
ba technikou „al secco“ pokračuje aj
na stenách pri triumfálnom oblúku
a nad chórom. Klenbové rebrá sú de-
korované vegetatívnymi motívmi. Na
víťaznom oblúku je alegorické zná-
zornenie Nádeje a Lásky, ale aj kar-
tuša s chronogramom 1777 a textom
BENEDICTA TU INTER MULIERES
ET BENEDICTUS
FRUCTUS VENTRIS
TUI MDCCLXXVII
(„Požehnaná si medzi
ženami a požehnaný je
plod života tvojho“ –
slová, ktorými priví-
tala Alžbeta mladú
Máriu, keď ju prišla
navštíviť). Maľby vo
svätyni znázorňujú
scény zo života Panny
Márie. Táto výzdoba
vyplýva zo zasvätenia
kostola a z veľkej úc-
ty pavlínov k Matke
rádu.

Pri bočných ste-
nách kostolnej lode

sú výjavy Videnie Jána So-
bieskeho pri obliehaní Viedne
a Hold pred Máriou Teréziou.
Na bočných stenách pri
triumfálnom oblúku je tiež
namaľovaný uhorský a pav-
línsky erb. Podstatná časť
stropu kostolnej lode je ve-
novaná výjavom zo života
sv. Pavla Pustovníka a z de-
jín rádu pavlínov v Uhorsku.

Legendu o sv. Pavlovi Pu-
stovníkovi zobrazil maliar
v 12 obrazoch (ak sa trocha
porozhliadneme, na klenbe
trebišovského kostola uvi-
díme scénu, ako si Pavol

zhotovuje zhotovuje odev z palmo-
vých listov, havran prináša Pavlovi
chlieb do púšte, Anton s pomocou
satyra hľadá v púšti pustovníka Pav-
la, stretnutie Antona a Pavla, havran
prináša dvojitú dávku chleba, smrť
pustovníka Pavla, anjeli odnášajú
Pavlovu dušu do neba, Anton s po-
mocou dvoch levov pochováva Pavla

atď.).
Na západnej stene

kostolnej lode nad
chórom je kartuša
s krásnym poly-
chrómnym erbom pav-
línskeho rádu (čias-
točne ju zakrýva or-
gan). V erbe je palma
a dva levy, ktoré
podľa legendy zahra-
bali na púšti Pavlovo
telo. V srdci erbu je
havran s hostiou
v zobáku, ktorú vraj
každoročne donášal
Pavlovi.

pokračovanie
nabudúce

IX.
PhDr. Ján Chovanec

Maľba na strope kostolnej lode
– výjav z dejín rádu pavlínov

OHO BOH PRIJÍMA do svojich
služieb, toho prijíma aj do svo-
jej školy a komu sa veľa dalo,

od toho sa bude aj veľa požadovať.
Žiak sa musí učiť, musí rátať s prá-
cou, ktorá sa mu zverí, s námahou,
bolesťou, neúspechom.

Každý potrebuje na to čas a po-
trebuje na to celú silu svojho srdca.
A srdce sa musí dať prehriať, musí
sa dať očistiť a pemeniť Božím Du-
chom.

Svet vyhľadáva radosti, za každú
cenu vyhľadáva to, čo je príjemné,
svet nechce počuť o utrpení, svet ne-
chce počuť o zriekaní, svet nechce
dávať, len brať. Život podľa požiada-
viek sveta skutočne zotročuje člove-
ka pôžitkárstvom, okráda ho o všetky
jeho hodnoty. Človek ponorený do
tohto sveta zatracuje seba samého.
Pozrieť sa realite do očí nie je ľahké,
nie je ľahko prijať utrpenie zrieka-
nia, nie je ľahké akoby strácať svoj
život pre budúcu slávu zmŕtvychvsta-
nia.

Kresťanstvo je pekná záležitosť.
Kostoly bývajú krásne, cirkevná hud-
ba povznášajúca, kresťania sú mno-
hokrát ľuďmi s ušľachtilými záujma-
mi… Ale kríž? Môže byť človek nad-

šený pre utrpenie?
Odpoveď „nie“ je úp-
rimná. A predsa Ježiš
hovorí o kríži, utrpení
a stratách. Evanje-
lium však ukazuje Je-
žiša, Mesiáša, Syna
Božieho ako toho, kto
utrpenie sníma, kto
oslobodzuje, uzdravu-

je a robí ľudí šťastnými.
Každý súdny človek dnes vie, že

existuje pokrok v technickej oblasti
ľudskej tvorby, ale tým nie je zďaleka
odstránené utrpenie. Nielenže sa
objavujú nové choroby a nové te-
lesné i duševné poruchy, ale utrpe-
nie, spôsobované ľudským sebect-
vom, ľudskými vinami, pokrokom
techniky, nezmizne a nikdy odstrá-
nené nebude.

Svätý Pavol povedal: „Nádej však
nesklame, pretože Božia láska je roz-
liata v našich srdciach skrze Ducha
Svätého.“ Zdroj tejto nádeje je bez-
pečný a môžeme z neho žiť.  – jg –

»SYN ÈLOVEKA PRÍDE»SYN ÈLOVEKA PRÍDE»SYN ÈLOVEKA PRÍDE»SYN ÈLOVEKA PRÍDE»SYN ÈLOVEKA PRÍDE
V SLÁVE SVOJHO OTCA.«V SLÁVE SVOJHO OTCA.«V SLÁVE SVOJHO OTCA.«V SLÁVE SVOJHO OTCA.«V SLÁVE SVOJHO OTCA.«

                                   (Mt 16, 27)



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
2. 9.

1 Kor 2,1-5; Ž  119,37-102; Lk 4,16-30 6.45

Pane, tvoj zákon veľmi milujem.
11.30
17.00

Ut
3. 9.

Sv. Gregora Veľkého, pp. uč. 6.45
1 Kor 2,10b-16; Ž  145; Lk 4,31-37 11.30

Spravodlivý je Pán na všetkých svojich
cestách. 17.00

St
4. 9.

1 Kor 3,1-9; Ž  33; Lk 4,38-44 6.45

Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil
za dedičstvo.

11.30
17.00

Št
5. 9.

6.45
1 Kor 3,18-23; Ž  24; Lk 5,1-11 11.30

Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa. 18.00

Pi
6. 9.

Posvätenie katedrálneho
chrámu v Košiciach

6.45 prvý piatok

11.30
1 Kr 8,22-23.27-30; Ž 84; 1 Kor 3,

9c-11.16-17; Mt 16,13-19 18.00 + adorácia

Aké milé sú tvoje chrámy, Pane. 19.30 záver adorácie

So
7. 9.

Sv. 3 košických mučeníkov 6.40 fatimská sobota

1 Kor 4,9-15; Ž 145; Lk 6,1-5

Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú. 18.00

Ne
8. 9. 23. nedeľa v období cez rok

7.30
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 18.45 6.45 9.00

Z.Hradište 18.45 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie J. Galgan P. Urban A. Potocká M. Švagrovská
2. čítanie K. Balintová R. Černáková N. Tomková B. Dinisová

prosby Ľ. Bajus M. Ruttkayová M. Sakáčová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 8. 9. 2002

Nemocnica Po – Pi o 16.15, Ne o 16.15 Ústav Ut, Št, So o 11.00
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Vo Vojčiciach v nedeľu 8. 9. bude o 14.00 hod. pobožnosť.

ČLOVEK, KEĎ PRÍDE
na svet, je odkázaný
na iných, potrebuje
ich pomoc, opateru,
ochranu. Sú to predo-
všetkým rodičia, ktorí

mu tieto základné potreby zaručujú.
Celá štruktúra jeho bytosti je prispô-
sobená tak, že verí tým, ktorí sú mu
blízki, verí, že to, čo robia, čo hovo-
ria, je pravda. V období, keď rastie,
získava vedomosti, skúsenosti – opäť
verí ľuďom, najmä svojim blízkym.

Celý ľudský život je založený na
viere. Viera patrí zákonite k životu.
Veriť v kresťanskom chápaní zname-
ná uznávať za pravdivé to, čo Boh
zjavil a čo Cirkev učí. Človek však
musí o vieru v Boha zápasiť. Aby
v tomto zápase obstál, aby vo viere
vytrval, prichádza mu na pomoc sám
Boh. Práve sviatosť birmovania, prí-
tomnosť Ducha Svätého v človeku,
vlieva silu, aby veril, aby si vieru
uchránil. Spolupráca človeka s Du-
chom Svätým mu pomáha nielen
chrániť dar viery, ale aj právo na
večný život, ktorý dostal pri krste.
Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať,

KRSTNÍ RODIÈIA =
BIRMOVNÍ RODIÈIA

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Martin Mlynár a Lucia Bačová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

je dôležitá pomoc rodičov a aj úloha
kstných rodičov.

Krstní rodičia. Sú dospelí kresťa-
nia, ktorí žijú podľa viery. Povinnos-
ťou krstných rodičov je starať sa, aby
ich duchovné dieťa bolo vychovávané
tak, ako to oni v jeho mene sľúbili
pri krste. Krstní rodičia majú byť do-
statočne vyspelí na túto úlohu, pri-
jali už tri základné sviatosti: krst,
birmovanie a Eucharistiu, majú byť
katolíci a z cirkevno-právnej stránky
bez prekážky na túto úlohu. Krstní
rodičia vstupujú s krstencom do du-
chovného príbuzenstva.

Birmovní rodičia. Povinnosťou
birmovných rodičov je dávať svojmu
birmovancovi príklad kresťanského
života. Birmovnými rodičmi môžu byť
len dospelí a dostatočne vyspelí na
plnenie tejto úlohy. Majú byť katolí-
ci, zasvätení do kresťanského života
tromi sviatosťami: krstom, birmova-
ním a Eucharistiou. Nesmú byť cir-
kevno-právne vylúčení z úlohy bir-
movných rodičov. Spravidla birmov-
nými rodičmi sú krstní rodičia.
Zreteľnejšie sa prejaví vzťah medzi
krstom a birmovaním. Medzi birmo-
vancom a jeho birmovnými rodičmi
vznikne duchovné príbuzenstvo.

(Pokračovanie)

1. Dnes 1. 9., pri svätej omši
o 9.00, bude Veni sancte.

2. Počas nasledujúceho týždňa bu-
deme spovedať nasledovne:
Trebišov: ráno pred sv. omšou,
dopoludnia od 10.30,
popoludní: St, Št, Pi od 15.00
Vojčice: Ut od 16.00
Zempl. Hradište: Št od 17.45

3. Deti, ktoré v nastávajúcom škol-
skom roku pristúpia k 1. sv. pri-
jímaniu (3. ročník ZŠ a vyššie)

OZNAMY treba nahlásiť na prípravu na
farskom úrade.

4. Študenti, ktorí už ukončili ZŠ
a starší, ktorí majú záujem prijať
sviatosť birmovania, nech sa
na farskom úrade prihlásia na
prípravu k prijatiu tejto sviatosti.


