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Číslo 24 V. ročník

Nedeľa 9. júna 2002
10. nedeľa v cezročnom období

Resp.: Prijmi od nás, Pane, obetu chvály.

U

EŽIŠ NEVOLÁ LEN nábožných
a ctených ľudí, aby ho nasle-
dovali. Volá mýtnika a stoluje

spolu s mýtnikmi a hriešnikmi.
Ježiš prišiel ako lekár pre chorých
a ako vykupiteľ pre hriešnikov. Svo-
jím konaním a svojím slovom Ježiš
s plnou mocou vysvetľuje vôľu Božiu
a uplatňuje ju.

Dokonale poznať Boha je veľmi
ťažké. Avšak, je možné dozvedieť sa

srdenstvo. Musíme viac a pozornej-
šie čítať Božie slovo, aby sme získali
správne poznanie Boha, a to aj na-
priek tomu, že nepochopíme jeho
cesty.

Tak ako kedysi, aj dnes Ježiš
stoluje spolu s mýtnikmi a hriešnik-
mi. Dokonca aj s nábožnými a faj-
novými ľuďmi, ak si sadnú za stôl
s hriešnikmi a povedia: „Pane, nie
som hoden.“

Viera človeku oz-
rejmila dve veci:
jednak prítomnosť
ako priestor života
s Bohom a potom
budúcnosť ako prie-

stor, ktorý síce človek z veľkej časti
neovplyvní, ale v ktorom sa naplňuje
Božie zasľúbenie.  – jg –

o ňom toho dosť, je možné poznať,
aký je, čo chce… To všetko zjavil
človeku on sám. Stačí len prijať toto
jeho zjavenie a uveriť jeho slovu.
Také poznanie a takú vieru očakáva
Boh od človeka.

Poznanie alebo nepoznanie Boha
nie je ľahostajnou záležitosťou pre
človeka, lebo od toho závisí jeho
spása. Aj mýtnik Matúš uveril Kris-
tovi a stal sa jeho apoštolom a evan-
jelistom. Tí, čo odsudzovali Ježiša aj
hriešnych mýtnikov, nepochopili
pravého Boha, ktorý je dobro a milo-

V. PAVOL sa narodil v Thébach
(Egypt) roku 228. Pochádzal
z kresťanskej rodiny. V čase De-

ciovho prenasledovania Pavla udali ako
kresťana, preto utiekol do východoegypt-
skej púšte. Tam na kamenných tera-
sách nad Červeným morom žil vyše 60
rokov pustovníckym, asketickým živo-
tom. V roku 341, keď už mal 113 rokov,
objavil ho tam pustovník Anton s pomo-
cou satyra, ktorý mu ukázal cestu. Hav-
ran im doniesol chlieb, ktorý si spolu
rozdelili. Po čase sa Anton vybral do-
mov. Vo svojej cele zrazu uvidel, ako
anjeli odnášajú Pavlovu dušu do neba.
Preto sa vrátil do púšte, ale Pavol už bol
mŕtvy. Nemal ho ako pochovať, tu sa
však objavili dva levy a vyhrabali hrob.
Pavlov odev z palmových listov si sv.
Anton Pustovník vzal na pamiatku a no-
sil ho počas sviatkov. Ešte v stredoveku
boli ostatky sv. Pavla Pustovníka prene-
sené z Konštantínopolu do Benátok
a neskôr do Budína (1381). V 16. sto-
ročí relikvie preniesli do kláštorného
kostola v Marianke pri Bratislave a od-
tiaľ potom do Trenčína. Tam pri ob-
liehaní mesta zhoreli.

Rád pavlínov vznikol v Uhorsku zlú-
čením starších skupín pustovníkov.
Jednu skupinu eremitov zhromaždil
biskup Bartolomej a v roku 1225 založil
rehoľný dom na vrchu Patach. Pavlín-
ska tradícia považuje za zakladateľa ich
rehole kanonika Ostrihomskej kapituly

Eusébia, ktorý
združil osamote
žijúcich pus-
tovníkov do
jedného spolo-
čenstva podľa
vzoru sv. Pavla
Thébskeho, pr-
vého pustovní-
ka. V roku
1250 dal pri
jednej jaskyni
v Pilišských
horách postaviť
rehoľný dom sv.
Kríža. Neskôr
sa strediskom
pavlínov stal
kláštor sv. Vav-
rinca pri Budí-
ne. Roku 1256
bolo spoločenstvo potvrdené v ostrihom-
skej arcidiecéze. Za Klementa V. pápež-
ský legát Gentilis v roku 1308 pridelil
rádu regulu (rehoľné pravidlá) podľa sv.
Augustína. Tak vznikol rád pavlínov
(OSPPE – Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae
– Rád svätého Pavla, prvého pustov-
níka). Pavlínska rehoľa sa rýchlo
rozšírila v lesnatých územiach celého
Uhorska. Prví členovia rádu pavlínov sa
v domácom uhorskom prostredí zosku-
povali z radov šľachty. V spiritualite
pavlínov sa spájala pustovnícka tradícia
s pastoračnou činnosťou. Hlavnou úlo-
hou bratov bola práca v školách a v du-
chovnej správe. Cudzia im nebola ani
fyzická práca. V zachovávaní pôstov
patrili pavlíni k najprísnejším askétom.
Dôsledne dodržiavali „vita ascetica et ere-
mitica“. Od konca 16. storočia sa čoraz
viac aktivizovali vo vede, umení a káza-
ní, čo súviselo s ich protireformačnými
snahami. Modlitbu a pokánie pavlíni
spájali s veľkou úctou k Najsvätejšej
Panne Márii, ktorá je považovaná za
Matku rádu.

pokračovanie nabudúce

II.

PhDr. Ján Chovanec

Sv. Anton Pustovník našiel pustovníka Pavla



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
10. 6.

Sv. Margity Škótskej 6.45
1 Kr 17,1-6; Ž 121; Mt 5,1-12 11.30

Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i
zem. 17.00

Ut
11. 6.

Sv. Barnabáša, ap. 6.45
Sk 11,21b-26;13,1-3; Ž 98; Mt 10,7-13 11.30

Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. 17.00

St
12. 6.

6.45
1 Kr 18,20-39; Ž 16; Mt 5,17-19 11.30

Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. 17.00

Št
13. 6.

Sv.Antona Paduánskeho,kň.uč. 6.45
1 Kr 18,41-46; Ž 65; Mt 5,20-26 11.30 +začiatok adorácie

Tebe, Pane Bože, patrí chválospev na Sione. 18.00 +záver adorácie

Pi
14. 6.

6.45
1 Kr 19,9a.11-16; Ž 27; Mt 5,27-32 11.30

Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár.
17.00 krížová cesta

18.00

So
15. 6.

1 Kr 19,19-21; Ž 16; Mt 5,33-37 6.40
Ty, Pane, si moje jediné dobro. 18.00

Ne
16. 6. 11. nedeľa v období cez rok

7.30
9.00

10.30
15.00 vešpery

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 D. Gajdošová A. Potocká M. Švagrovská

žalmy D. Telepčáková T. Ruttkayová P. Lörinc
2. čítanie K. Balintová B. Šimková N. Tomková J. Kucharčík

prosby Ľ. Bajus M. Ruttkayová M. Sakáčová B. Dinisová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 16. 6. 2002

Nemocnica Po – Pi o 16.15, Ne o 16.15 Ústav Ut, Št, So o 11.00
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10. JÚN – SV. MARGITA ŠKÓTSKA

(1046 – 1093)

Vo Vojčiciach v nedeľu 16. 6. budú o 14.00 hod. vešpery.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Damián Onder a Stela Feketeová
Ján Lešo a Miriam Sabovčíková

Radoslav Paraska a Hedviga Homindová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

BOLA POKRVNÁ príbuzná sv.
Štefana, uhorského kráľa. Na-
rodila sa asi v r. 1046 v Uhor-
sku. Anglický kráľ Eduard III.
bol bezdetný a za svojho nás-

tupcu ustanovil Margitinho otca a po-
volal ho z Uhorska do Anglicka. Takto
prišla Margita v r. 1057 do Anglicka.
Otec však čoskoro zomrel. Matka,
aby sa zachránila pred prenasledova-
ním nového kráľa, rozhodla sa vrátiť
s deťmi do Uhorska. Búrka ich loď
zahnala do Škótska. Tu sa ich ujal
škótsky kráľ Malcolm III.

Margita vyrástla v krásnu pannu.
Žila iba modlitbe a podporovaniu chu-
dobných a prenasledovaných. Kráľ
Malcolm ju požiadal o ruku. Kráľ bol
surový bojovník, ale z lásky k matke
uzavrela s ním manželstvo. V r. 1070
prijala škótsku kráľovskú korunu.
Čnostná manželka opanovala jeho srd-
ce tak, že kráľ si úprimne zamiloval
kresťanskú vieru a jej zveril starosť
o kráľovský dvor. Zachovávala cirkev-
né prikázania, málo spávala, modlie-
vala sa v noci, keď jej to vo dne ne-
dovoľovali, často chodievala na sv.
spoveď a prijímanie. Bola ponížená a
bohabojná.

Porodila 6 synov a 2 dcéry. Sama
ich vyučovala náboženstvo. Dcéra Ma-
tilda a syn Dávid sa v Cirkvi uctie-
vajú ako svätí. Všemožne sa starala
o duše sebe zvereného národa, o je-
ho večnú spásu i o pozemský blaho-
byt. Navštevovala nemocnice, rozdá-
vala peniaze, odev a iné veci, denne
nasýtila aj 300 chudobných. V 46.
roku života ju Boh navštívil ťažkou
chorobou, trvajúcou pol roka. Štyri
dni pred jej smrťou jej úkladne za-
vraždili manžela a najstaršieho syna.

Tíško usnula v Pánu 16. 11. 1093
v Edinburgu. Pápež Inocent IV. ju
vyhlásil za svätú v r. 1249.       – rm –

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu 2. 6. sviatosť krstu
prijali Lucián Ranič a Andrea
Vinclerová Vítame ich v na-

šom spoločenstve. Nech sú rodičom
na radosť a svetu na osoh.

1. Stretnutie kresťanských dô-
chodcov bude v stredu 12. júna
2002 o 15. hod. v MsKS v Trebi-
šove.

2. Do 15. 6. je posledná možnosť
prihlásiť sa na detský škriatkov-
ský tábor. Zároveň vás prosíme,
aby ste do tohto termínu aj vy-
platili poplatok. Prihlášky sú
v zadnej časti kostola.

3. V nedeľu 16. 6. pri omši o 9.00
hod. vo Vojčiciach bude prvé sväté
prijímanie.

4. Sviatosť pokánia pre prvoprijíma-
júce deti bude vo Vojčiciach v so-
botu 15. 6. od 9.00 hod.

5. V sobotu 15. 6. o 9.00 hod. v ka-
tedrále sv. Alžbety v Košiciach
budú kňazské vysviacky.

6. Pokračujeme v dostavbe sank-
tuária postavením pevného otlára.
Prosíme o vaše milodary. Číslo
bankového účtu pre tieto prís-
pevky je: VÚB pobočka Trebišov,
335248-622/0200

SVÄTICA TÝZ¡ DÒA


