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Resp.: Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie.
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O AKEJ MIERY je človek za
svoje činy zodpovedný? Možno
od neho očakávať, že sa zmení,

že sa „polepší“?
Proroci Starého zákona „vyžadovali

obrátenie“. Ježiš ohlasoval obrátenie
ako novú veľkú možnosť. Samozrejme,
obrátiť sa nebude ľahké. Boh však má
s nami trpezlivosť a pomáha nám.

Dnešné podobenstvo o dvoch sy-
noch, jednom, čo
prikyvuje, a dru-
hom, čo odmieta,
sa nedoťahuje
do konca. Ježiš ho prerušuje otáz-
kou: Ktorý z nich splnil otcovu vôľu?
Odpoveď je jasná: nezáleží na prikýv-
nutí slovom, ale na prikývnutí skut-
kom. Keď prijímame Kristovo telo,
hovoríme „Amen“. Hovoríme „Áno“,
ale všetko záleží na tom, či aj vieme,
čo hovoríme – a čo robíme.

Človek, ktorý sa rozhodne obrátiť,
podáva veľký výkon. Ponižuje sa, be-
rie na seba vinu, ale dúfa v odpuste-
nie. Každý z nás potrebuje denne ob-
rátenie. Každý z nás sa zaťažuje ne-
jakou vinou. Každý z nás hreší proti
láske. Bolesť nad vlastným zlyhaním,
teda ľútosť, je pre nás stále novým
podnetom k väčšiemu vzostupu.

Ľudia dosť často vyčítajú Bohu, že
sa málo stará o svojich verných.
Spravodliví sa cítia ukrivdení.

Boh dáva každému až nadmieru
milostí, Boh každému hovorí: „Syn
môj, choď dnes pracovať do vinice!“
Kristovo slovko „dnes“ značí celý ži-
vot, čiže človek má možnosť celý svoj
život čerpať milosti. Nestačí len po-
vedať „idem“, teda seba samého vy-
hlásiť za spravodlivého. Treba si sku-
točne vybrať Božiu vôľu a plniť ju.
Mnoho je hriešnikov, ktorí hovoria:
„Nechce sa mi!“ Potom oľutujú svoje
zlé rozhodnutie a idú. A ten, kto ide
plniť Božiu vôľu, dostáva milosť.

– jg –

PRIAMA CESTPRIAMA CESTPRIAMA CESTPRIAMA CESTPRIAMA CESTAAAAA

K HISTORICKÝM
budovám sa čas-
to viažu zaují-
mavé a záhadné
udalosti či his-
torky. Výnimkou
nie je ani trebi-
šovský kláštor.

Už viac než
tristo rokov je na
náhrobku Imri-
cha Perényiho
na ľavej strane
hrudníka diera.
Pavlínski mnísi
totiž verili, že je
to náhrobok pro-

testanta Petra Perényiho, ktorý dal
v roku 1530 trebišovský kláštor zbú-
rať. Diera vraj vznikla po zásahu
blesku, ktorý vyhodil z krypty jeho
telesné pozostatky za to, že rozširo-
val v Uhorsku Lutherovo učenie. A
každý rok vo výročný deň pohrebu
mal z jasného neba udrieť blesk.
Túto historku rozširoval P. Augustín
Benkovič, bývalý prior kláštora
v Trebišove a generálny predstave-
ný rehole pavlínov v Uhorsku. Aká
však bola pravda? Keď v roku 1696 do
kostola udrel blesk, vznikol požiar a
trhlina pri náhrobku v južnej stene
svätyne. Túto udalosť využil starý
pán Benkovič a na stene pri oltári
umiestnil 51 veršový latinský text,
ktorý začínal asi takto: „Postoj,
maďarský pútnik! Milovník drahej pa-
nónskej krajiny, horlivý ochranca pravej
viery. Prečo bol tvoj, kedysi zo zeme
zrodený syn Peter Perényi, z krypty vy-
hodený? Sám to zapríčinil…“ (celý text
sa nám zachoval v análoch pavlíns-
keho rádu z roku 1743). Na náhrobku
na mieste Imrichovho srdca dal Ben-
kovič do tvrdého kameňa vysekať

dieru. Ak teda mnísi naozaj z krypty
vyhodili ostatky niektorého z Pe-
rényiovcov, tak len taverníka Jána
(† 1458) alebo zakladateľa kláštora
palatína Imricha († 1519), ktorí boli
katolíkmi. Prieskumom v kostolnej
krypte to azda zistíme. Záhadou ale
zostáva, prečo P. Augustín Benkovič,
významný cirkevný hodnostár, túto
historku šíril. Veď určite musel ve-
dieť, že protestant Peter Perényi nebol
pochovaný v Trebišove, ale v hrad-
nom kostole v Sárospataku.

Už vyše dvesto rokov je známa
i historka z polovice 18. storočia,
ktorá sa traduje z pokolenia na po-
kolenie, ale podrobnosti o nej vedia
vždy len dvaja ľudia. V kláštore totiž
bývala aj jedna sestrička či slúžka.
Kvôli jednej pekelnej noci po čase
nadišla noc hrôzy. A vtedy v kláštore
vraj začalo strašiť. A či straší aj te-
raz? Ktovie, možno áno, možno nie.
Veď kláštor je veľký…

pokračovanie nabudúce

Vydáva Rímskokatolícky farský úrad Navštívenia blahoslavenej Panny Márie v Trebišove;
M. R. Štefánika 253; tel.: (056) 672 27 73;  fax: (056) 672 69 52; e-mail:svetlo.kriza@post.sk.

Redakčná rada: Ľubomír Bajus, Július Galgan, Viera Halászová, Kristína Kmeťová, Peter Lörinc,
Mária Ruttkayová, Pavol Urban. Uzávierka čísla 26.9.2002.  MCCLXX

Epitaf Imricha Perényiho s dierou pri srdci



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
30. 9.

Sv. Hieronyma, kň. uč. 6.45
Jób 1,6-22; Ž 17; Lk 9,46-50 11.30

Nakloň ku mne svoj sluch a vypočuj moje slová. 17.00

Ut
1. 10.

Sv. Terézie z Lisieux, pn. uč. 6.45
Jób 3,1-3.11-17.20-23; Ž 88; Lk 9,51-56 11.30

Kiež prenikne k tebe, Pane, moja modlitba. 17.00

St
2. 10.

Svätých anjelov strážcov 6.45
Ex 23,20-23a; Ž 91; Mt 18,1-5.10 11.30 15.00 sviatosť pokánia

Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa
strážili na tvojich cestách. 17.00

Št
3. 10.

Jób 19,21-27; Ž 27; Lk 10,1-12 6.45

Verím, že uvidím dobrobenia Pánove
v krajine žijúcich.

11.30 15.00 sviatosť pokánia

18.00

Pi
4. 10.

Sv. Františka Assiského 6.45 prvý piatok

11.30
Jób 38,1.12-21;40,3-5; Ž 139; Lk 10,13-16 15.00 sviatosť pokánia

Veď ma, Pane, po ceste k večnosti. 18.00 + adorácia, záver: 19.30

So
5. 10.

Jób 42,1-3.5-6.12-16;Ž119,66n; Lk 10,17-24 6.40 fatimská sobota

Vyjasni tvár, Pane,nad svojím služobníkom. 18.00

Ne
6. 10. 27. 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 18.00 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová R. Černáková N. Tomková M. Švagrovská
2. čítanie Ľ. Bajus M. Ruttkayová M. Sakáčová B. Dinisová

prosby J. Galgan P. Urban A. Potocká

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 6. 10. 2002

Nemocnica Po, St, Pi o 16.00, Ne o 16.15 Ústav Ut, Št, So o 11.00
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Vo Vojčiciach v nedeľu 6. 10. bude o 14.00 hod. pobožnosť.

3. OKTÓBER – SV. LEODEGARD
(616? - 679)

EODEGARD sa narodil okolo
r. 616 a pochádzal zo starého
a vznešeného alsaského rodu.

Už v útlom detstve žil a kráľovskom
dvore. Po včasnej smrti otca, matka
Sigrida vstúpila do kláštora a kráľ
zveril nadaného chlapca na výchovu
biskupovi Didovi v Pointers. Mladý
Leodegard vynikal učenosťou, zried-
kavým sebazapieraním, hlbokou po-
níženosťou a skromnosťou. V r. 636
ho biskup vysvätil za kňaza a one-
dlho ho vymenoval za arcidiakona v
biskupskom úrade. Po smrti opáta
Marencia v kláštore Saint Maixent v
Pointers biskup vymenoval Leode-
garda za jeho zástupcu a zveril sprá-
vu kláštora, kde bol 6 rokov. Potom
sa stal radcom mladistvého kráľa
Klotara III. a jeho matky Baltildy.

V r. 663 bol vysvätený a uvedený
do Autuna ako najvyšší pastier. De-
sať rokov spravoval svoje biskupstvo,
keď v krajine povstali nepokoje. Bis-
kup Leodegard vytýkal hriešne sprá-
vanie kráľovi. Rozhnevaný kráľ sa roz-
hodol, že ho usmrtí. Na príhovor cti-
teľov ho dal len zavrieť do kláštora.

Po zavraždení kráľa, vrátil sa opäť
do biskupského sídla v Antune. No
nepriatelia mu opäť siahali na život.
Biskup Leodegard najprv sa ponáhľal
do chrámu, vyspovedal sa a prijal
Božie telo, a potom sa vydal do rúk
nepriateľov. Tí mu hneď vyklali obe
oči a odviedli ho na púšť, aby tam
zahynul hladom. No vojvoda Vaimer
oľutoval svoj zločin a dal biskupa
tajne odviesť do kláštora vo Fecam-
pe. I tu ho nepriatelia objavili. Voja-
ci odviedli do pustej hory, kde mu
zoťali hlavu.

Jeho ostatky v r. 681 preniesli do
chrámu kláštora St. Maixent, kde bo-
la postavená bazilika na jeho počesť.

        – rm –

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 22. 6. si sviatosť man-
želstva vyslúžili Peter Stančiak a
Martina Jančíková. Na spoločnej
ceste životom im prajeme veľa
Božieho požehnania.
V nedeľu 22. 9. sviatosť krstu prijali
Matej Vida, Tomáš Babej a Katarína
Takáčová. Vítame ich v našom spolo-
čenstve. Nech sú rodičom na radosť
a svetu na osoh.

1. 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 17.00

2. Modlitba sv. ruženca v októbri:
pred rannou a poludňajšou sv.
omšou ako aj  v nedeľu pred kaž-
dou sv. omšou ako obvykle sami.
cez týždeň pri večerných sv. om-
šiach spolu s kňazom a birmo-
vancami podľa času sv. omší ur-
čeného v programe.

3. Stertnutie rodičov, ktorí pri-
hlásili deti do eRka sa uskutoční
6. 10. po pobožnosti v orlovni.
Zároveň prosíme rodičov, aby
zaplatili členské a doplnili údaje
o svojich ratolestiach.

4. V piatok 4. 10. bude odpustová
slávnosť k úcte sv. Františka z
Assisi v Brehove. Program celo-
týždňovej obnovy je na samostat-
nom plagáte.

OZNAMY

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Branislav Ivaniš a Mária Neckárová
Marian Miľo a Martina Chromá

Daniel Neckár a Ingrid Majorošová
Richard Reicher a Henrieta Degrová
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


