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Resp.: Budem ťa velebiť, Pane, pokorný kráľ slávy.

 POLITIKE, a vcelku aj v sú-
kromnom živote, majú len
tvrdí ľudia šancu presadiť sa.

Jednoduchý, priamy človek sa pova-
žuje za naivného. Dobrého a nezišt-
ného využívajú.

Ježiš nechcel ukázať silu a použí-
vať násilie. A nedal sa ani obdivovať.
Jeho slovo bolo mocné, ale nejakým
úspešným človekom nebol. Bol dob-
rotivý a nezištný. Tak nám ukazuje
cestu – nie k úspechu, ale k pokoju.
Kresťan by mal byť človekom, čo vlas-
tní pokoj a čo pokoj vyžaruje. Ježiš
pozná tajomstvo Otca a odovzdáva ho
ďalej tým, čo ho môžu pochopiť: chu-
dobným, hladujúcim a unaveným ľu-
ďom. Im patrí Ježišovo pozvanie
a prisľúbenie.

Človek je utrápený a gniavený bre-
menom práce. Celkom sa pohrúžil do
starosti o každodenný chlieb. Jeho
život je v ustavičnom kolobehu po-
vinností, je ponorený do divokého
tempa civilizácie. Práve pred týmto
unaveným človekom, ktorý si dobre
uvedomuje svoju obmedzenosť, ktorý
nemôže nič presne predvídať o zaj-
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trajšku, pred touto nepatr-
nou figúrkou vo vesmíre,
zastal Kristus, zjavuje mu
Otca a pozýva ho k sebe.
Ponúka mu posilnenie a
dáva odpočinok… Na od-
platu chce od človeka, aby
vzal na svoje plecia jarmo,
aby sa od neho učil tichos-
ti a pokore srdca. Keď
v človeku bude Kristov
Duch, nezomelú ho tie
strašidelné mlyny sveta.

Život z Ducha je zá-
kladný spôsob života sku-
točne kresťanského. Ak
chce byť človek v tomto
svete Kristovým, potom
to ide len vtedy, keď prij-
me ten najskvelejší dar, ktorý Kris-
tus daroval, totiž jeho Ducha. A ak
podľa toho Ducha a z tohoto Ducha
bude žiť.

Kristus prišiel aj ku mne, aj mne
bol daný Spasiteľ, aj mňa pozýva
k sebe, aj mne zjavuje Otcovu lásku,
aj mňa napĺňa Duchom Svätým…
Musím však prísť k nemu.  – jg –

POD POJMOM
MNÍŠSTVA nám
obyčajne zídu na
myseľ dva feno-
mény – kláštorná
budova a rehoľ-
ník, odlišne odetý
od ostatných po-
zemských súpút-
nikov. Štatúty cir-
kevných rádov
totiž pre prísluš-
níkov komunity
predpisovali po-
vinný spôsob o-
dievania. Obleče-
nie rehoľníkov
malo byť výrazom

ich vnútra. Obuv i šaty museli preto
zodpovedať rehoľným ideálom chudoby
a pokory. Zaobstarávanie odevov patrilo
k najväčším výdavkom kláštora a bolo
zverené jednému z členov konventu. Rá-
dový odev si v priebehu stáročí zacho-
vával svoju základnú podobu, menšie
úpravy mal len v materiáli alebo vo far-
be. Aj pavlíni pôvodne hrdzavohnedú
farbu odevu po roku 1341 zmenili na
bielu. Rehoľným odevom pavlínov je
biely habit (široká
tunika siahajúca
po členky), ška-
puliar (široký
pruh látky s otvo-
rom na hlavu)
a kapucňa. K pre-
viazaniu habitu
slúžila šnúra
alebo pás, nazýva-
ný cingulum. Pri
dlhých cestách
bol povolený aj
čierny plášť. Na
základe farby ode-
vu sa v reči ľudu
traduje pomeno-
vanie pavlínov
„bieli mnísi“.

V jednotlivých etapách rozvoja mníš-
stva vznikali rôzne modifikácie stavieb
a kombinácií budov, v ktorých žili re-
hoľné spoločenstvá. Až benediktínstvo
na základe pokynov Benedikta z Nursie
(†547) vypracovalo model kláštora s us-
tálenou koncepciou. Plán takejto ideál-
nej podoby sa zachoval z 9. storočia
v archíve kláštora v Saint Gallen a stal
sa stavebným kánonom.

IV.
PhDr. Ján Chovanec

Trebišovský kláštor (Monasterium
de Terebes) bol založený začiatkom 16.
storočia. Pavlínov povolal do Trebišova
hradný pán Imrich Perényi a v roku 1502
im dal postaviť prvú kláštornú budovu.
Odvtedy uplynulo práve 500 rokov. V
roku 1504 sa Imrich Perényi stal
uhorským palatínom. Vtedy vyhotovil
pre rehoľu aj zakladaciu listinu.
Kláštoru daroval trebišovský kostol a de-
diny Olaszi a Sára. Trebišovský kláštor
pavlínov konfirmoval v roku 1504 pápež
Július II. Na tú počesť sa v kláštore
uskutočnila veľká slávnosť. Kostol
blahoslavenej Panny Márie sa stal kláš-
torným, preto v nasledujúcom roku Im-
rich Perényi dal postaviť na farských
pozemkoch nový kostol (či skôr kapln-
ku) sv. Ladislava kráľa so zvonicou
a založil aj prikostolný cintorín.

pokračovanie nabudúce

Pápež Július II. (1503 - 1513)

Pavlínske rúcho
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SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
8. 7.

6.45
Oz 2,16.17b-18.21-22; Ž 145; Mt 9,18-26 11.30

Milostivý a milosrdný je Pán. 17.00

Ut
9. 7.

6.45
Oz 8,4-7.11-13; Ž 115; Mt 9,32-38 11.30
My dúfame v teba, Pane Bože náš. 17.00

St
10. 7.

6.45
Oz 10,1-3.7-8.12; Ž 105; Mt 10,1-7 11.30

Hľadajte Pána, hľadajte jeho tvár. 17.00

Št
11. 7.

Sv. Benedikta, op. 6.45
Prís 2,1-9; Ž 34; Mt 19,27-29 11.30 +začiatok adorácie

Pána chcem velebiť v každom čase. 18.00 +záver adorácie

Pi
12. 7.

6.45
Oz 14,2-10; Ž 51; Mt 10,16-23 11.30

Moje ústa, Pane, budú ohlasovať tvoju slávu. 18.00

So
13. 7.

Sv. Henricha 6.40
Iz 6,1-8; Ž 93; Mt 10,24-33

Pán kraľuje, velebou sa zaodel. 18.00

Ne
14. 7. 15. nedeľa v období cez rok

7.00
9.00

10.30
15.00 vešpery

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.45 18.45 9.00

Z.Hradište 18.45 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová D. Gajdošová N. Tomková M. Švagrovská

žalmy D. Telepčáková T. Ruttkayová J. Obrin
2. čítanie Ľ. Bajus J. Hudáček M. Sakáčová B. Dinisová

prosby J. Galgan A. Potocká

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 14. 7. 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 14. 7. budú o 14.00 hod. vešpery.

ENEDIKT (Požehnaný) sa narodil
v mestečku Nursia v Taliansku v

rodine šľachtických a zámožných ro-
dičov. Ako 14-ročný študoval v Ríme
literatúru a právo. Musel tu zápasiť
s pokušením a príležitosťou k hrie-
chu. Neskôr odišiel do sabinských hôr
k Tivoli, aby sa tu venoval asketické-
mu životu v spoločnosti ľudí. Tento
život mu nevyhovoval, túžil po samo-
te. Usadil sa pri Subiaku, kde sa stre-
tol s mníchom Romanom. Ten sa ho
ujal, ukázal mu jaskyňu na Monte
Calvo, kde Benedikt potom žil. Za-
chovával prísne pravidlá pustovníc-
keho života.

Prichádzali za ním obyčajní ľudia,
ale aj šľachtici a privádzali mu sy-
nov, aby ich vzal na výchovu. V malej
pustovni sa schádzali najvznešenejší
duchovia. V údolí zriadil postupne 12
kláštorov na čele s opátom a sám
spravoval všetky kláštory ako hlavný
opát. Vypracoval hlavné pravidlá ži-
vota mníchov. Jeho svätosť vzbudila
závisť kňaza Florencia, ktorý mu str-
pčoval život, a preto Benedikt toto
miesto opustil. Prišiel do pohanské-
ho kraja pod Montecassino kde spolu
s mníchmi postavil kláštor. Jeho plán
sa stal vzorom stavby kláštorov pre
celý stredovek. Okolo r. 530 napísal
pravidlá, svätú regulu, určenú pre re-
hoľníkov. „Ora et labora!“ (Modli sa a
pracuj!) sa stalo heslom rehole. Be-
nedikt sa zaoberal aj misionárskou
prácou. Nedal sa vysvätiť za kňaza,
bol iba diakonom. Z Božieho zjavenia
poznal dátum svojej smrti. Svoju du-
šu odovzdal do rúk svojho stvoriteľa
dňa 21. 3. 547. Rehoľa benediktínov
prevyšuje svojím účinkovaním všetky
ostatné rehole. Aj u nás v Bratislave,
Trnave, na Zobore pri Nitre a Sv. Be-
ňadiku nad Hronom boli benediktín-
ske kláštory. Pápež Pavol VI. ho vy-
hlásil za patróna Európy.        – rm –

Záujemci o púť do Gaboltova, kto-
rá sa uskutoční 20.–21.7.2002, sa
môžu prihlásiť v sakristii, bude
objednaný autobus.

11.JÚL–SV. BENEDIKT (480-547)

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Roman Ivančo a Slávka Molčanová
Michal Virik a Tatiana Szabová

Vlastimír Demko a Zuzana Klasovská
Milan Gončár a Anna Sčensná

Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

Boh stvoril dobrý a krásny svet.
Je tu však ešte knieža sveta, ktoré
nám hádže polená pod nohy. Boh
mu nechal jeho pole pôsobnosti
(por. Jób). Nie preto, že by nás ne-
miloval, ale preto, lebo ako sa strieb-
ro čistí v ohni, tak sa má naša viera
a láska prečistiť vo svete. ‘Svet nie
je miestom spravodlivosti,’ povedala
jedna múdra žena. A predsa je to
miesto, kde sa má skrze nás ukázať
tá láska, ktorú Ježiš prežíval voči
svojmu Otcovi. Možno práve z kos-
tola sme zvyknutí počuť, že svet je
zlý. Ibaže svet je taký, akí sme my.
Je v ňom len toľko zla, koľko sme
nevyvážili našou láskou. A ak je
svet symbolom protikladu napríklad
ku kostolu, potom práve svet je
miestom, kde sa má ježišovská
láska prejavovať najviac.  Na to, aby
Kristova láska zvíťazila, si on sám
vybral práve nás.

prevzaté z  týždenníka ZRNO

MYŠLIENKA

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 29. 6. si sviatosť
manželstva vyslúžili Radoslav
Paraska a Hedviga Homindová

Na spoločnej ceste životom im pra-
jeme veľa Božieho požehnania.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


