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XVII. ročník

2. novembra 2014
Všetkých verných zosnulých

Resp.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.

U

Ján Hudák, kaplán

PRVÉ MRAZY, vietor a dážď ukon-
čujú letnú krásu prírody, ale naše
cintoríny práve v novembri zakvi-

tajú ako tie najkrajšie záhrady. Zo všet-
kých strán sa ľudia ponáhľajú k hrobom
svojich blízkych a v žiare sviečok na
nich spomínajú a prejavujú im úctu
a vďaku. Cez tiché modlitby so zaslzený-
mi očami posielajú do večnosti pozdravy
– odpočívajte vo svätom pokoji.

Takýto hrob symbolizuje aj hroby našich
blízkych, o ktorých nevieme, kde umreli
a kde sú pochovaní. Ale na tom už ne-
záleží, lebo naša modlitba ich nájde,
nech skonali kdekoľvek a kdekoľvek sú
pochovaní. Ľúto mi je ale tých, ktorí za-
nechali svojim potomkom veľké hmotné
bohatstvo, ale vieru nie a teraz sa nemá
za nich kto pomodliť.

V roku 1940, keď nacisti bombardo-
vali Anglicko a celkom zničili mesto Co-
ventry, podarilo sa Angličanom zostreliť
nemecké lietadlo. Z jeho trosiek vypa-
dol nemecký pilot, ktorý umieral na uli-
ci rozbitého mesta. Pristúpila k nemu
mladá žena, vzala jeho hlavu do svojich
rúk a zotrvala pri ňom pokiaľ neumrel.
Keď sa jej pýtali, prečo to urobila, veď
išlo o nepriateľského vojaka, odpoveda-
la: „Predstavila som si, ako by sa zacho-
vala jeho matka.“ Áno, toto gesto ženy
bolo silnejšie ako celá zloba sveta.

Aj my v týchto novembrových dňoch
s našou Matkou Cirkvou berme do svoj-
ho náručia všetky duše a pomáhajme im
k plnému životu s Bohom.   n

Sú to vážne chvíle, lebo sa zamýšľame
nad ich životom a pritom ich prosíme
o odpustenie. Je to čas zamyslieť sa
i nad svojím životom, nad našou pomi-
nuteľnosťou, nad naším budúcim umie-
raním a smrťou. Je to čas predstaviť si
i náš budúci hrob.

Víta nás sviatok iný ako ostatné po-
čas roka. Je to sviatok Všetkých svätých
s pohľadom do neba a nasledujúci deň
Dušičky s pohľadom do očistca. Týmito
pohľadmi do večnosti zameranými na
nebo a očistec je poznačený celý mesiac
november, ktorý nazývame mesiacom du-
šičkovým, či mesiacom cintorína.

Je dojímavé a kresťanské, ak horí
svieca i na opustenom a neznámom
hrobe a modlí sa tam kresťanská duša.

MUÈENÍCI Z RADU

V sobotu 4. 10. 2014 na sviatok
sv. Františka sme putovali k zabud-
nutým františkánskym mučeníkom,
ktorí pôsobili vo farnosti Rad, okres

Trebišov. Miestny farár Rolland
Böör nám priblížil dramatické chvíle

ich pôsobenia a mučeníckej smrti.
Proces ich blahorečenia pokračuje.
Aj naša púť a tento príspevok majú
napomôcť k blahorečeniu, napísal

náš dekan.

Františkán Eliáš Štefan Iglódi
sa narodil v obci Kis–Rozvágyi (dneš-

né Maďarsko) v kalvínskej rodine. Keď
mal 16 rokov, konvertoval na katolícku
vieru, opustil rodný kraj a 2 roky po
svojom obrátení sa rozhodol stať minori-
tom. V Rade bol v tom čase nový kláštor,
ktorý fungoval od r. 1637. Vstúpil teda
do tohto kláštora a stal sa jeho prvým
novicom. Prijal habit a rehoľné meno
fráter Štefan. O 6 mesiacov po vstupe do
kláštora ho predstavený kláštora poslal
k dobrodincom, ktorí bývali v Malom
Horeši. Tam ho však chytili dvaja kalví-
ni, odviedli ho za dedinu do lesa, pri-
viazali ho k stromu a vyhrážali sa mu, že
ak sa nezriekne minoritského habitu
a nevráti sa ku kalvínskej viere, príde
o život. Keď tieto podmienky odmietol
splniť, útočníci mu šabľami spôsobili na
hlave ranu v tvare kríža. Jeden z nich
roztrhal ruženec frátra Štefana a jeho
časti rozhádzal po lese. Potom mu útoč-
níci nožom prerezali hrdlo. Posledné
slová Štefana Iglódiho boli: „Ježiš a Má-
ria, pomáhajte mi!“

Fráter Štefan umrel v povesti svätosti,
ako o tom svedčia oficiálne dokumenty
rádu. Bol veľmi úctivo pochovaný v pre-
monštrátskom kostole v Lelesi. V tom
čase sa tam totiž zdržiaval sedmohrad-
ský biskup Štefan Simandy, ktorý umu-
čeného rehoľníka osobne poznal. Priká-
zal preniesť jeho telo do Lelesu. Na tretí
deň mu vystrojil slávnostný pohreb, aký
patrí mučeníkovi katolíckej Cirkvi.

O prípade rehoľní predstavení staros-
tlivo poinformovali Kongregáciu pre ší-
renie viery v Ríme. Súdobé snahy o po-
výšenie frátra Štefana na oltár sa asi
skončili preto, že v čase procesu už ne-
žili očití svedkovia jeho mučeníctva. Je-
dinými svedkami boli totiž vrahovia, kto-
rých medzitým našli, odsúdili za vraždu
a popravili. O veľkej úcte k  martýriu
frátra Štefana svedčí množstvo dobových
aj súčasných literárnych prameňov.

Pokračovanie nabudúce

Počiatky minoritov na Zemplíne
Obdobie, v ktorom bratia

minoriti pôsobili v Rade, patrí
medzi najkrvavejšie v našich
dejinách. Územie Slovenska
bolo plienené a oslabené tureckými ná-
jazdmi. Strategické uhorské mestá Bu-
dín a Ostrihom boli obsadené Turkami.
Nasledovali presuny a migrácia obyvateľ-
stva z juhu na sever. Dnešné územie
Slovenska sa dostalo v 16. stor. v dôs-
ledku tureckej expanzie pod nadvládu
habsburgskej monarchie. Veľký vplyv
nemeckého obyvateľstva a nemeckých
univerzít pomohol rýchlemu rozvoju
reformácie, ku ktorej sa po meštianskej
vrstve  hlásila i šľachta so svojimi pod-
danými. Katolícka Cirkev podporovaná
Habsburgovcami začala už v 16. stor. or-
ganizovať protireformačnú činnosť, ktorá
spočívala hlavne v presadzovaní reformy
Tridentského koncilu. Až do začiatku
17. stor. však nedosiahla výraznejšie
výsledky. K slovu sa dostala nová rehoľa
– jezuiti. Cirkev zapojila do svojej obnovy
všetky vtedy životaschopné rády. Medzi
nimi aj konventuálnych františkánov,
minoritov. Tí prichádzajú do Radu v 30-
tych rokoch 17. stor. V obci erigujú malý
kláštor, ktorý zatiaľ nemá status konven-
tu. Úlohou bratov je rekatolizácia zem-
plínskeho územia formou misií.



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 10:30

Charitný dom J.M. 9:00
Rómska osada 16:00

nemocnica 16:00 16:00 16:00

ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

Flp 2,1-4; Ž 131; Lk 14,12-14 11:30 † Anna

Pane, zachovaj moju dušu v tvojom pokoji. 18:00 † kňaz Štefan

Sv. Karola Borromea, bs. 6:30

Flp 2,5-11; Ž 22; Lk 14,15-24         Tebe, Pane, 11:30 † Andrej, Mária, Štefan

 patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení. 18:00 † Anna

6:30

Flp 2,12-18; Ž 27; Lk 14,25-33 11:30 † Imrich, Anna, Šimon, Margita

Pán je moje svetlo a moja spása 18:00 † Radoslav, Mária, Andrej

6:30

Flp 3,3-8a; Ž 105; Lk 15,1-10 11:30 † Juraj, Ján, Anna

Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. 18:00 ¤ naši kňazi

6:30

Flp 3,17–4,1; Ž 122; Lk 16,1-8 11:30 ¤ Ondrej, 50 r. živ.

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 18:00 † Michal

Flp 4,10-19; Ž 112; Lk 16,9-15 7:00 † zosnulí členovia RB

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. 18:00 ¤ Marek, Alexandra, Michaela

7:10 ranné chvály

7:30 † Jozef,rod.Klasovská,Molnarova

Ez 47,1-2.8-9.12;Ž 46; 1Kor 3,9c-11.16-17;Jn 2,13-22 9:00 ¤ prvoprijímajúce deti

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Michal, Ján, Barbora

Riečne ramená obveseľujú Božie mesto, 

posvätný stánok Najvyššieho.

Výročie posviacky Lateránskej 
baziliky

Po

3. 11. 

Ut

4. 11. 

Pi

7. 11. 

So

8. 11. 

Št

6. 11. 

Ne

9. 11. 

St

5. 11. 

K
a

n
ce

lá
ri

a
 f

a
rs

k
éh

o 
ú

ra
d

u
: 
 P

o,
 U

t
1
6
:0

0
 –

 1
7
:0

0
, 

 S
t 

9
:0

0
 –

 1
0
:3

0
, 

P
i 

1
5
:0

0
 –

 1
6
:3

0
. 

 P
oh

re
b
y
 a

 s
ú

rn
e 

zá
le

ži
to

st
i 

m
ôž

et
e

vy
b
a

vo
va

ť 
p
re

d
 

a
le

b
o 

p
o 

sv
. 

om
ši

 
s 

k
ň

a
zo

m
 

v 
sa

k
ri

st
ii.

 
K

rs
tn

á
 

n
á

u
k
a

:
p
re

d
 

k
rs

to
m

 
 

S
ob

á
šn

a
 

n
á

u
k
a

:
so

bo
ta

 
o 

9
:0

0
k
an

ce
lá

ri
a:

 6
7
2
2
7
7
3
, 

za
op

at
ro

va
n

ie
 c

h
or

ýc
h

: 
0
9
0
5
 3

3
5
0
7
8

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Na kostol darovali novomanželia
Harvanovci 50 €, bohuznáma 5 €
a Ruž. bratstvo 2 000 €. Ruž. brat-
stvo venovalo aj 500 € na charitu.

2. Zbierka na svetové misie v ne-
deľu činila v ZH 14,80 € a TV
1 142,30 €. Pán Boh zaplať všet-
kým darcom!

3. Ďakujeme animátorom, lekto-
rom i kaplánom za organizáciu
evanjelizačného kurzu pre birmo-
vancov Filip v Juskovej Vôli.

4. Aj tento rok sa uskutočňuje celo-
slovenská akcia Sviečka za nena-
rodené detí, ktorú organizuje pro-
life organizácia Fórum života s pod-
porou KBS. Hlavnou myšlienkou
je spojiť Pamiatku na všetkých
zosnulých so spomienkou na deti,
ktoré sa nemohli narodiť, lebo
zomreli pri spontánnom alebo
umelom potrate. Sviečky za 1 € si
môžete kúpiť v sakristii.

5. V dušičkovej oktáve bude každý
pracovný deň o 16. hod. spoločná
pobožnosť za verných zosnulých
s gr. kat. a rím. kat. kňazom na
Mestskom cintoríne pri hlavnom
kríži. V sobotu 8. 11. pobožnosť
bude o 14. hod. Týmto spôsobom
pomáhajme tým, ktorí sú odkáza-
ní na našu pomoc a urobili pre
nás veľa, keď boli v tele.

6. Spovedanie pred prvým piatkom
bude pol hodiny pred každou
omšou. Na prvý piatok kapláni
sviatostne zaopatria chorých
a starých.

7. V utorok 4. 11., na sviatok sv. Ka-
rola Boromejské-
ho, si pripomína-
me 20. výročie
obnovenia Kňaz-
ského seminára
v Košiciach. Sv.
Karol Boromejský
je patrónom se-
minára.

9.11.2014 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie B. Lešová L. Fraštia J. Bajusová M. Vargová

žalm J. Dibdiak

2. čítanie P. Urban L. Fraštiová N. Kraščeničová H. Fraňová

prosby A. Zapotoková K. Fraštiová Z. Bačová sr. Alojzia

Svoje milodary na temperovanie a dlažbu kostola môžete posielať aj na číslo nášho
účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 7654.

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 25. 10. sviatosť krstu
prijali Vanesa a Kamila Šando-
rové. Vítame ich v našom spo-

ločenstve. Nech sú rodičom na radosť
a svetu na osoh.

V sobotu 25. 10. si sviatosť
manželstva vyslúžili Michal
Farbár a Margita Daňová, Peter
Harvan a Lucia Ilčíková, Milan Šváb
a Lucia Piroščáková, Marek Dula a Jana
Čičatková. Na spoločnej ceste životom
im prajeme veľa Božieho požehnania.

Všeobecný: Aby všetci, ktorí trpia
osamelosťou, zakúsili blízkosť Boha
a podporu ostatných.
Evanjelizačný: Aby mladí seminaris-
ti i rehoľníci mali múdrych a dobre
formovaných učiteľov.
Úmysel našich biskupov: Za zomre-
lých veriacich, aby sme nezabúdali
na našich zosnulých a pomáhali im
vyslobodiť sa z očistca.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA NOVEMBER

Podmienky na získanie úplných od-
pustkov pre duše verných zomrelých:
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na

všetkých verných zosnulých (2. 11.)
nábožne navštívi kostol a pomodlí
sa Otče náš a Verím v Boha, môže
získať úplné odpustky, ktoré sa
môžu privlastniť iba dušiam
v očistci a možno ich získať od po-
ludnia predchádzajúceho dňa (1.11.)
až do polnoci 2.11.

2. Veriaci, ktorý od 1. do 8. novembra
nábožne navštívi cintorín a pomod-
lí sa za zosnulých, môže získať od-
pustky, ktoré sa raz denne môžu
privlastniť iba dušiam v očistci.

3. K tomu treba splniť 3 podmienky:
spoveď, sv. prijímanie a modlitba
na úmysel Sv. otca (Otčenáš, Zdra-
vas a Sláva). Okrem toho treba vy-
lúčiť akúkoľvek pripútanosť k hrie-
chu, aj všednému.


