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UL

OH JEŽIŠA KRISTA je štedrý:
dáva a odpúšťa. Sväté písmo
učí, že odmeňuje a tresce. Robí

to však božským spôsobom. Božia
spravodlivosť je „radostnou zvesťou“.
Boh môže prehojne odmeniť aj toho,
čo si nič nezaslúžil. To nám môže byť
na sklonku života útechou.

Podobenstvo o robotníkoch vo vi-
nici hovorí o Božom kráľovstve. V
tomto podobenstve sa zjavuje Božie
srdce, ale ukazuje sa tu aj ľudské
srdce: srdce človeka, ktorý rozmýšľa
v právnych kategóriách a vypočítavo.
Robotníci, najatí ako prví, sa odvolá-
vajú na svoj výkon, ich roztrpčenie je
nespravodlivé, a preto sa stávajú
„poslednými“.

Keď sa odvolávame na zásluhy a
kladieme si požiadavky, znemožňuje-
me Bohu, aby nám zjavil svoje veľké
tajomstvo. Z milosti si nás vyvolil,

„už nie zo skutkov, inak by milosť
nebola milosťou“ (Rim 11, 6).

Boh je iný ako človek a láskou me-
ria svoje konanie. Boh vo svojej lás-
ke nielenže povzbudzuje zanechať
cesty zla, nielenže povzbudzuje, aby
človek hľadal jeho, nielenže uisťuje,
že všetko odpustí, lebo on je veľmi
štedrý na odpustenie, ale aj sám vy-
chádza k postávajúcim celý deň a po-
zýva ich: „Choďte aj vy do mojej vini-
ce!“ Kto prijme pozvanie a príde, zís-
ka lásku, kto prijme lásku a kto ho
osloví svojím životom, pre toho sa
sám Boh stane životom.

Boh je skutočne štedrý voči všet-
kým a chce, aby sa jeho myšlienky
stali mojimi myšlienkami, aby sa je-
ho cesty stali mojimi cestami.  – jg –

BOH JE ŠTEDRBOH JE ŠTEDRBOH JE ŠTEDRBOH JE ŠTEDRBOH JE ŠTEDRÝÝÝÝÝ

Boh spásu dá tým, čo
v kresťanskom povolaní

vydržia až do konca, bez
ohľadu na čas obrátenia.

X.
PhDr. Ján Chovanec

Zásluhou rastúce-
ho bohatstva kon-
ventu a vďačných
donátorov z radov
šľachty, pavlínski
mnísi mali mož-
nosť výberu tých
najlepších umel-
cov, pôsobiacich
v Uhorsku. Autor
nástenných ma-
lieb v trebišovs-
kom kostole bol až
donedávna nezná-
my, uvažovalo sa o
viacerých menách
vtedajších výtvar-
níkov. Na základe

analógií však možno takmer s istotou
tvrdiť, že autor rokokových malieb na klen-
be trebišovského rímskokatolíckeho kosto-
la a malieb v Andrássyovskom kaštieli
v Monoku (neďaleko Szerencsa v maďar-
skej časti Zemplína) je ten istý. Bol ním Fe-
renc Lieb. Keďže maľby v kostole pochá-
dzajú z roku 1777, pripomíname si ďal-
šie okrúhle výročie – 225 rokov od ich
vytvorenia.

V tom čase bol interiér kostola vyzdo-
bený aj novými závesnými obrazmi Sv.
Pavla Pustovníka, Sv. Cecílie a monu-
mentálnym oltárnym obrazom Návšteva
Panny Márie u Alžbety z roku 1777, tiež

od Ferenca Lieba.
V archíve spol-

ku na ochranu
kultúrnych pamia-
tok Arx Paris v Tre-
bišove opatrujeme
veľkú časť kláštor-
nej knižnice pav-
línskych mníchov
a rukopisy kláštor-
ných skriptorov zo
17. a 18. storočia.

V období osvie-
tenstva sa cirkev-
ná politika za Má-

rie Terézie (1740-1780) uspokojila so zá-
kazom ďalšieho zvyšovania stavov kon-
ventov tých rádov, ktoré boli považované
za neužitočné (nevenovali sa starostli-
vosti o chorých alebo vzdelávaniu mlá-
deže). Jozef II. (1780-1790) už bol zás-
tancom radikálneho riešenia, podľa kto-
rého kláštory, neslúžiace verejnému
blahu, umrtvujúce prostriedky a pracov-
né sily, by bolo lepšie  zrušiť. Po tole-
rančnom patente z roku 1781 bola pri-
pravená sekularizačná akcia a kláštory
v rakúskych krajinách i Uhorsku sa
postupne rušili. O osudoch konventov
často rozhodovali osobné kontakty, ale
aj bohatstvo či zadĺženosť. Majetok zru-
šených kláštorov sa mal dať na charita-
tívne alebo školské účely. Nadišiel rok
1786, keď cisár Jozef II. všetky pav-
línske kláštory v Uhorsku zrušil. V
tej dobe bolo v trebišovskom kláštore
sedem rehoľníkov a ich majetok sa od-
hadoval na 94261 zlatých. Pri súpise
inventára v celách kláštora 25. marca
1786 sa spomínajú ako poslední pav-
línski rehoľníci prior Jozef Hirsch..., ot-
covia Baltazár Páhy, Benedikt Besznák,
Blažej Kamenszký, Ján Nepomuk Ben-
cza, Filip Adányi a Imrich Némethy. Po
zrušení kláštora majetok pavlínov pri-
pojili k cirkevnému základu. Posledným
duchovným z rádu bol Ľudovít Révész.
Jeho nástupcom sa stal už sekularizo-
vaný mních Andrej Ján Nepomuk Bod-
nár, rodák z Lastoviec. Pavlínsky kláš-
tor v Trebišove už nebol nikdy obnove-
ný. V tom roku dal v Trebišove postaviť
svoj veľký kaštieľ gróf Imrich Csáky.

Pokračovanie nabudúce

Sv. Pavol Pustovník,
závesný obraz z 18. stor. K
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
23. 9.

Sv. pátra Pia, rh. 6.45
Prís 3,27-35; Ž 15; Lk 8,16-18 11.30

Spravodlivý nájde odpočinok na tvojom
svätom vrchu, Pane.

16.15 Nemocničná kaplnka

Ut
24. 9.

Prís 21,1-6.10-13; Ž 119,27-44; Lk 8,19-21 6.45

Priveď ma, Pane, na chodník svojich príkazov.
11.30
17.00

St
25. 9.

Prís 30,5-9; Ž 119,29n; Lk 9,1-6 6.45

Pane, tvoje slovo je svetlo pre moje nohy.
11.30
17.00

Št
26. 9.

Sv. Kozmu a Damiána, mč. 6.45
Kaz 1,2-11; Ž 90; Lk 9,7-9 11.30 + začiatok adorácie

Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia
na pokolenie. 18.00 + koniec adorácie

Pi
27. 9.

Sv. Vincenta de Paul, kň. 6.45
Kaz 1,2-11; Ž 90; Lk 9,7-9 11.30

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. 18.00

So
28. 9.

Sv. Václava, mč. 6.40
Kaz 11,9-12,8; Ž 90; Lk 9,43b-45

Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia
na pokolenie. 18.00

Ne
29. 9.

26. nedeľa v období cez rok
7.30
9.00

10.30
Archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela 15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie H. Magurová B. Šimková D. Kassay M. Žiaranová
2. čítanie M. Čierna J. Hudáček K. Kassayová I. Farkašová

prosby A. Zapotoková D. Gajdošová J. Karniš J. Kucharčík

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 29. 9. 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 29. 9. budú o 14.00 hod. vešpery.

25. SEPTEMBER – SV. PACIFIK
(1635-1721)

PACIFIK SA NARODIL 1. marca
1635 v mestečku San Severino v an-
konskom kraji v Taliansku z boha-
tých a nábožných rodičov ako po-
sledný z trinástich detí. Pri krste
dostal meno Karol Anton. Od naj-
útlejšieho detstva prejavoval znaky
budúceho svätého života. Výborne
sa učil.

Po smrti rodičov si ho vzal na
výchovu jeho strýko zo strany matky
Luzizio Bruny, predstavený katedrály
San Severina, prísny a neznášanlivý.
Strýc s ním zaobchádzal prísne, až
surovo. V strýcovom dome prežíval
trpké dni. Nábožný mladík znášal
všetko s pokojným a tichým srdcom.
Keď ho iní príbuzní chceli prichýliť,
odkázal im, že sa mu dobre viedlo,
lebo všetko utrpenie prijímal ako Bo-
žiu vôľu.

V r. 1670 ako sedemnásťročný
vstúpil do rehole sv. Františka v klá-
štore menších bratov vo Forane. Pri-
jal rehoľné meno Pacifik. V príprav-
nej dobe noviciátu bol iným novicom
príkladom zbožnosti a poníženosti.
Mnohí z nich ho tupili.

Dňa 28. decembra 1671 zložil sľu-
by a potom začal študovať filozofiu a
teológiu vo Fossombrone, kde ho 4.
júna 1678 vysvätili za kňaza. Dňa
25. septembra 1681 ho vymenovali
za kazateľa a učiteľa.

Žil prísne. Postil sa tri razy do
týždňa o chlebe a vode. Spal iba
málo na tvrdej zemi, často sa bičoval
do krvi, chodil bosý, na tele nosil
pichľavý pás. Vo svojich kázňach
horlil pri nádhere v obliekaní, proti
zmyselným a drahým zábavám atď.
Svoju čistotu si uchránil po celý ži-
vot bez poškvrny.

V r. 1692 ho zvolili za gvardiána v
Sna Severine a v máji 1693 odchádza
do Forana, kde zostal 12 rokov. V r.

1705 sa vrátil do San Severina. Jeho
zdravotný stav sa zhoršoval. Zomrel
pred svitaním 24. decembra 1721.

Za svätého ho vyhlásil pápež Gre-
gor XVI. v r. 1839.

Jeho telo odpočíva pod oltárom
kaplnky postavenej na jeho počesť a
je uložené v umeleckej urne.  – rm –

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ján Hegeduš a Anna Šimšajová
Branislav Ivaniš a Mária Neckárová

Marian Miľo a Martina Chromá
Daniel Neckár a Ingrid Majorošová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

1. V pondelok 23. 9. o 16.15 otec
biskup Bernard požehná nemoc-
ničnú kaplnku.

2. Deti, ktoré v nastávajúcom škol-
skom roku pristúpia k 1. sv. pri-
jímaniu (3. ročník ZŠ a vyššie)
treba nahlásiť na prípravu na
farskom úrade.

3. 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.

OZNAMY

Boh nehľadí na to, odkedy mu
slúžime...či od mladosti alebo od
poslednej hodiny. Ani na to ne-
pozerá, či v jeho vinici robím vze-
šenú alebo len podradnejšiu robotu.
Pre získanie jeho odmeny je roz-
hodujúce hneď sa pohnúť na jeho
zavolanie z miesta a dať sa do práce,
ktorú prikáže.

MYŠLIENKA

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
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UL

OH JEŽIŠA KRISTA je štedrý:
dáva a odpúšťa. Sväté písmo
učí, že odmeňuje a tresce. Robí

to však božským spôsobom. Božia
spravodlivosť je „radostnou zvesťou“.
Boh môže prehojne odmeniť aj toho,
čo si nič nezaslúžil. To nám môže byť
na sklonku života útechou.

Podobenstvo o robotníkoch vo vi-
nici hovorí o Božom kráľovstve. V
tomto podobenstve sa zjavuje Božie
srdce, ale ukazuje sa tu aj ľudské
srdce: srdce človeka, ktorý rozmýšľa
v právnych kategóriách a vypočítavo.
Robotníci, najatí ako prví, sa odvolá-
vajú na svoj výkon, ich roztrpčenie je
nespravodlivé, a preto sa stávajú
„poslednými“.

Keď sa odvolávame na zásluhy a
kladieme si požiadavky, znemožňuje-
me Bohu, aby nám zjavil svoje veľké
tajomstvo. Z milosti si nás vyvolil,

„už nie zo skutkov, inak by milosť
nebola milosťou“ (Rim 11, 6).

Boh je iný ako človek a láskou me-
ria svoje konanie. Boh vo svojej lás-
ke nielenže povzbudzuje zanechať
cesty zla, nielenže povzbudzuje, aby
človek hľadal jeho, nielenže uisťuje,
že všetko odpustí, lebo on je veľmi
štedrý na odpustenie, ale aj sám vy-
chádza k postávajúcim celý deň a po-
zýva ich: „Choďte aj vy do mojej vini-
ce!“ Kto prijme pozvanie a príde, zís-
ka lásku, kto prijme lásku a kto ho
osloví svojím životom, pre toho sa
sám Boh stane životom.

Boh je skutočne štedrý voči všet-
kým a chce, aby sa jeho myšlienky
stali mojimi myšlienkami, aby sa je-
ho cesty stali mojimi cestami.  – jg –

BOH JE ŠTEDRBOH JE ŠTEDRBOH JE ŠTEDRBOH JE ŠTEDRBOH JE ŠTEDRÝÝÝÝÝ

Boh spásu dá tým, čo
v kresťanskom povolaní

vydržia až do konca, bez
ohľadu na čas obrátenia.

X.
PhDr. Ján Chovanec

Zásluhou rastúce-
ho bohatstva kon-
ventu a vďačných
donátorov z radov
šľachty, pavlínski
mnísi mali mož-
nosť výberu tých
najlepších umel-
cov, pôsobiacich
v Uhorsku. Autor
nástenných ma-
lieb v trebišovs-
kom kostole bol až
donedávna nezná-
my, uvažovalo sa o
viacerých menách
vtedajších výtvar-
níkov. Na základe

analógií však možno takmer s istotou
tvrdiť, že autor rokokových malieb na klen-
be trebišovského rímskokatolíckeho kosto-
la a malieb v Andrássyovskom kaštieli
v Monoku (neďaleko Szerencsa v maďar-
skej časti Zemplína) je ten istý. Bol ním Fe-
renc Lieb. Keďže maľby v kostole pochá-
dzajú z roku 1777, pripomíname si ďal-
šie okrúhle výročie – 225 rokov od ich
vytvorenia.

V tom čase bol interiér kostola vyzdo-
bený aj novými závesnými obrazmi Sv.
Pavla Pustovníka, Sv. Cecílie a monu-
mentálnym oltárnym obrazom Návšteva
Panny Márie u Alžbety z roku 1777, tiež

od Ferenca Lieba.
V archíve spol-

ku na ochranu
kultúrnych pamia-
tok Arx Paris v Tre-
bišove opatrujeme
veľkú časť kláštor-
nej knižnice pav-
línskych mníchov
a rukopisy kláštor-
ných skriptorov zo
17. a 18. storočia.

V období osvie-
tenstva sa cirkev-
ná politika za Má-

rie Terézie (1740-1780) uspokojila so zá-
kazom ďalšieho zvyšovania stavov kon-
ventov tých rádov, ktoré boli považované
za neužitočné (nevenovali sa starostli-
vosti o chorých alebo vzdelávaniu mlá-
deže). Jozef II. (1780-1790) už bol zás-
tancom radikálneho riešenia, podľa kto-
rého kláštory, neslúžiace verejnému
blahu, umrtvujúce prostriedky a pracov-
né sily, by bolo lepšie  zrušiť. Po tole-
rančnom patente z roku 1781 bola pri-
pravená sekularizačná akcia a kláštory
v rakúskych krajinách i Uhorsku sa
postupne rušili. O osudoch konventov
často rozhodovali osobné kontakty, ale
aj bohatstvo či zadĺženosť. Majetok zru-
šených kláštorov sa mal dať na charita-
tívne alebo školské účely. Nadišiel rok
1786, keď cisár Jozef II. všetky pav-
línske kláštory v Uhorsku zrušil. V
tej dobe bolo v trebišovskom kláštore
sedem rehoľníkov a ich majetok sa od-
hadoval na 94261 zlatých. Pri súpise
inventára v celách kláštora 25. marca
1786 sa spomínajú ako poslední pav-
línski rehoľníci prior Jozef Hirsch..., ot-
covia Baltazár Páhy, Benedikt Besznák,
Blažej Kamenszký, Ján Nepomuk Ben-
cza, Filip Adányi a Imrich Némethy. Po
zrušení kláštora majetok pavlínov pri-
pojili k cirkevnému základu. Posledným
duchovným z rádu bol Ľudovít Révész.
Jeho nástupcom sa stal už sekularizo-
vaný mních Andrej Ján Nepomuk Bod-
nár, rodák z Lastoviec. Pavlínsky kláš-
tor v Trebišove už nebol nikdy obnove-
ný. V tom roku dal v Trebišove postaviť
svoj veľký kaštieľ gróf Imrich Csáky.

Pokračovanie nabudúce

Sv. Pavol Pustovník,
závesný obraz z 18. stor. K
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
23. 9.

Sv. pátra Pia, rh. 6.45
Prís 3,27-35; Ž 15; Lk 8,16-18 11.30

Spravodlivý nájde odpočinok na tvojom
svätom vrchu, Pane.

16.15 Nemocničná kaplnka

Ut
24. 9.

Prís 21,1-6.10-13; Ž 119,27-44; Lk 8,19-21 6.45

Priveď ma, Pane, na chodník svojich príkazov.
11.30
17.00

St
25. 9.

Prís 30,5-9; Ž 119,29n; Lk 9,1-6 6.45

Pane, tvoje slovo je svetlo pre moje nohy.
11.30
17.00

Št
26. 9.

Sv. Kozmu a Damiána, mč. 6.45
Kaz 1,2-11; Ž 90; Lk 9,7-9 11.30 + začiatok adorácie

Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia
na pokolenie. 18.00 + koniec adorácie

Pi
27. 9.

Sv. Vincenta de Paul, kň. 6.45
Kaz 1,2-11; Ž 90; Lk 9,7-9 11.30

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. 18.00

So
28. 9.

Sv. Václava, mč. 6.40
Kaz 11,9-12,8; Ž 90; Lk 9,43b-45

Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia
na pokolenie. 18.00

Ne
29. 9.

26. nedeľa v období cez rok
7.30
9.00

10.30
Archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela 15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie H. Magurová B. Šimková D. Kassay M. Žiaranová
2. čítanie M. Čierna J. Hudáček K. Kassayová I. Farkašová

prosby A. Zapotoková D. Gajdošová J. Karniš J. Kucharčík

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 29. 9. 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 29. 9. budú o 14.00 hod. vešpery.

25. SEPTEMBER – SV. PACIFIK
(1635-1721)

PACIFIK SA NARODIL 1. marca
1635 v mestečku San Severino v an-
konskom kraji v Taliansku z boha-
tých a nábožných rodičov ako po-
sledný z trinástich detí. Pri krste
dostal meno Karol Anton. Od naj-
útlejšieho detstva prejavoval znaky
budúceho svätého života. Výborne
sa učil.

Po smrti rodičov si ho vzal na
výchovu jeho strýko zo strany matky
Luzizio Bruny, predstavený katedrály
San Severina, prísny a neznášanlivý.
Strýc s ním zaobchádzal prísne, až
surovo. V strýcovom dome prežíval
trpké dni. Nábožný mladík znášal
všetko s pokojným a tichým srdcom.
Keď ho iní príbuzní chceli prichýliť,
odkázal im, že sa mu dobre viedlo,
lebo všetko utrpenie prijímal ako Bo-
žiu vôľu.

V r. 1670 ako sedemnásťročný
vstúpil do rehole sv. Františka v klá-
štore menších bratov vo Forane. Pri-
jal rehoľné meno Pacifik. V príprav-
nej dobe noviciátu bol iným novicom
príkladom zbožnosti a poníženosti.
Mnohí z nich ho tupili.

Dňa 28. decembra 1671 zložil sľu-
by a potom začal študovať filozofiu a
teológiu vo Fossombrone, kde ho 4.
júna 1678 vysvätili za kňaza. Dňa
25. septembra 1681 ho vymenovali
za kazateľa a učiteľa.

Žil prísne. Postil sa tri razy do
týždňa o chlebe a vode. Spal iba
málo na tvrdej zemi, často sa bičoval
do krvi, chodil bosý, na tele nosil
pichľavý pás. Vo svojich kázňach
horlil pri nádhere v obliekaní, proti
zmyselným a drahým zábavám atď.
Svoju čistotu si uchránil po celý ži-
vot bez poškvrny.

V r. 1692 ho zvolili za gvardiána v
Sna Severine a v máji 1693 odchádza
do Forana, kde zostal 12 rokov. V r.

1705 sa vrátil do San Severina. Jeho
zdravotný stav sa zhoršoval. Zomrel
pred svitaním 24. decembra 1721.

Za svätého ho vyhlásil pápež Gre-
gor XVI. v r. 1839.

Jeho telo odpočíva pod oltárom
kaplnky postavenej na jeho počesť a
je uložené v umeleckej urne.  – rm –

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ján Hegeduš a Anna Šimšajová
Branislav Ivaniš a Mária Neckárová

Marian Miľo a Martina Chromá
Daniel Neckár a Ingrid Majorošová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

1. V pondelok 23. 9. o 16.15 otec
biskup Bernard požehná nemoc-
ničnú kaplnku.

2. Deti, ktoré v nastávajúcom škol-
skom roku pristúpia k 1. sv. pri-
jímaniu (3. ročník ZŠ a vyššie)
treba nahlásiť na prípravu na
farskom úrade.

3. 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.

OZNAMY

Boh nehľadí na to, odkedy mu
slúžime...či od mladosti alebo od
poslednej hodiny. Ani na to ne-
pozerá, či v jeho vinici robím vze-
šenú alebo len podradnejšiu robotu.
Pre získanie jeho odmeny je roz-
hodujúce hneď sa pohnúť na jeho
zavolanie z miesta a dať sa do práce,
ktorú prikáže.

MYŠLIENKA

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


