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O PODOBENSTVE o dvoch sy-
noch nasleduje podobenstvo
o zlých vinohradníkoch. Podľa
Izaiáša je sám Izrael vinicou,

ktorú vysadil Boh, ale ktorá nepri-
náša úrodu. Matúš stotožňuje vinicu
s Božím kráľovstvom. Odoberie sa
zlým vinohradníkom a dá sa ľudu,
ktorý prináša dobrú úrodu. Boh pos-
lal svojich sluhov, prorokov a stále
uplatňoval požiadavky svojej kráľovs-
kej vlády. Napokon poslal svojho Sy-
na, nájomníci vinice ho však zmár-
nili.

Ježiš je pravý vinič. Kto počúva je-
ho slovo a žije v ňom, ten prináša
dobrú úrodu, ktorú Pán vinice oča-
káva. Keď sa dielo dovedie do konca,
keď sa Otcova vôľa splní bezo zvyšku
– vtedy sa z toho rodí nekonečný po-
koj, ktorý je v Kristovi.

Vinicou je Božie kráľovstvo ponúk-
nuté človeku, aby ho prijal. Boh oča-
káva plnú dôveru, očakáva, že človek
odvrhne veci tohto sveta a začne sa
zapodievať záležitosťami Božieho krá-
ľovstva, očakáva cnostný a chvály-
hodný život, očakáva pravdu, čistotu
a spravodlivosť, očakáva svätosť a to,
že človek bude robiť dobro.

Vinica sa však nestala Božím krá-
ľovstvom, hoci mala na to všetko po-
trebné, nepriniesla očakávanú úro-
du, namiesto ovocia lásky priniesla
kvas zloby, odmietnutia Božej vôle,
snahu odtrhnúť sa od Boha. Týmto
spôsobom človek prestával byť Božou
vinicou. Sám človek zbúral ohradu,
vinicu svojej duše sám zaplnil buri-
nou a vydal seba samého na pastvu
náruživosti.

No ak bude chcieť, môže sa znova
stať Božím kráľovstvom. – jg –

»Vám sa Božie kráľovstvo
vezme a dá sa národu,

ktorý bude prinášať úrodu.«
(Mt 21, 43)
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PhDr. Ján Chovanec

REBIŠOVSKÝ KLÁŠTOR
pavlínov patril v Uhor-
sku k najvýznamnejším

a najslávnejším. Jeho niek-
dajšiu slávu už azda ani nie
je možné obnoviť. Určite je
však možné, a je to i našou
povinnosťou, pripomínať si
jeho význam v cirkevných a
svetských dejinách mesta
i celej krajiny. Neznamená to
však iba hovoriť a písať, ale
hlavne konať. Pri najvhod-
nejšej príležitosti bude po-
trebné archeologicky preskú-
mať jeho areál a zistiť zanik-
nuté časti kláštora, ale aj
gotického kostola. Časti ar-
chitektúry, ktoré v súčasnosti ešte uk-
rýva zem, sa budú náznakovo rekonštru-
ovať nad terénom, čím sa vytvorí ilu-
zívny priestor klauzúry kláštora. Vďaka
terajším úpravám okolia kostola po mno-
hých desaťročiach máme možnosť vidieť
areál rajského dvora síce už v pôvodnej
veľkosti, zďaleka však ešte nie v plnej
kráse. Po archeologickom výskume bude
možné rajský dvor s krytou studňou
uprostred záhradnícky upraviť a vytvoriť
v tomto priestore atmosféru dávneho
stredoveku. Najdôležitejšími objektami
sú však samotné kláštorné budovy. Či
sa už v budúcnosti budú využívať na
cirkevné alebo edukačné účely, pôvodné
architektonické detaily sa v ich interié-
roch musia zachovať, ale nevhodné sta-
vebné úpravy bude potrebné odstrániť.
Tak, aby návštevník pri prekročení pra-
hu mal pocit, že vstúpil do dejín, do
doby, ktorá je už v nenávratne, ale ktorú
verne sprítomňuje táto pamiatka.

Historický park v Trebišove ako prí-
rodná národná kultúrna pamiatka je
jedným z najvýznamnejších dokumentov
spoločenskej a kultúrnej atmosféry mi-
nulých storočí. Súčasne je dokumentom
etického vzťahu generácií minulých, sú-
časných i budúcich. V areáli historické-

ho parku a v jeho bezpros-
trednom okolí sa nachádzajú
aj ďalšie kultúrne pamiatky
mesta. Sú svetského i sakrál-
neho charakteru a jednotlivé
objekty reprezentujú umelec-
ké slohy od románskeho, cez
gotiku, renesanciu, barok, ro-
koko, klasicizmus až po neos-
lohy druhej polovice 19. sto-
ročia. Práve v strede Trebišo-
va, na rozhraní mesta a
parku, dominujú okoliu cir-
kevné stavby. Rímskokatolíc-
ky kostol Navštívenia Panny
Márie, pavlínsky kláštor Bla-
hoslavenej Panny Márie, ma-
riánske súsošie Immaculaty

i gréckokatolícky chrám Nanebovzatia
Panny Márie dávajú tejto časti mesta
zvláštne čaro a dôstojnosť. Preto tento
priestor navrhujeme symbolicky pome-
novať Mariánskym námestím. Patrón-
ka mesta, Panna Mária, sa nám určite
poďakuje.

* * *

V súčasnosti žijúce generácie Trebi-
šovčanov už nezažijú žiadne takéto výz-
namné okrúhle výročie z dejín nášho
mesta, ako sme mali možnosť zažiť my.
Keď som tento seriál začínal písať, roz-
hodol som sa, že bude mať trinásť častí. Pri
príležitosti 500. výročia pavlínskeho kláš-
tora na záver roka, ktorý sme v našom mes-
te zasvätili Svätému Pavlovi Pustovníkovi,
tou trinástou časťou mala byť výstava Mo-
nasterium Beatae Mariae Virginis de
Terebes 1502-2002, ale aj svätá omša za
spásu duší cirkevných hodnostárov a do-
nátorov kostola i kláštora, ktorých telesné
ostatky sú uložené v kostolných a kláštor-
ných kryptách i na verejných cintorínoch.

Plánovaná výstava sa pripraví a usku-
toční v neskoršom čase.



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
7. 10.

Ružencovej Panny Márie 6.45
Gal 1,6-12; Ž 111; Lk 10,25-37 11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – deti

Pán má svoju zmluvu stále na mysli. 17.00 + príprava birmovanci

Ut
8. 10.

6.45
Gal 1,13-24; Ž 139; Lk 10,38-42 11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – deti

Veď ma, Pane, cestou k večnosti. 17.00 + príprava birmovanci

St
9. 10.

Sv. Dionýza bs. a spol., mč. 6.45
Gal 2,1-2.7-14; Ž 117; Lk 11,1-4 11.30 16.15 príprava 1.sv. p. – deti

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 17.00 + príprava birmovanci

Št
10. 10.

Gal 3,1-5; (Ž) Lk 1,69-75; Lk 11,5-13 6.45

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo
navštívil svoj ľud.

11.30
18.00

Pi
11. 10.

6.45
Gal 3,7-14; Ž 111; Lk 11,15-26 11.30

Pán je milosrdný a milostivý, svoju zmluvu
má stále na mysli. 18.00 stret. pobirmovaných  birm.

So
12. 10.

Gal 3,22-29; Ž 105; Lk 11,27-28 6.40 8.30 príprava birmovanci

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 18.00 9.30 príprava birmovanci

Ne
13. 10. 28. 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 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Ščerbej D. Gajdošová J. Karniš J. Kucharčík
2. čítanie H. Magurová B. Šimková D. Kassay M. Žiaranová

prosby M. Čierna J. Hudáček K. Kassayová I. Farkašová

Sväté omše – kaplnky

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 13. 10. 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 13. 10. budú o 14.00 hod. vešpery.

OZNAMY
1. Príprava na prvé sväté prijímanie:

1. sk.- ZŠ Komenského 1,Sever a
     Gorkého, Po 16.15

2. sk.- ZŠ Štefánika, Ut 16.15
3. sk.- ZŠ Komenského 2, St 16.15
Vojčice, St 17.15

2. Príprava na sviatosť birmovania:
Po - OA, cirk. gymnázium
Ut - učňovské školy, str. združená

  škola
St - štát. gymnázium
So - študujúci mimo TV a starší

3. Stretnutie kresťanských dôchod-
cov bude v stredu 9.10. o 15.
hod. v MsKS.

4. V piatok 11. 10. po sv. omši v Tre-
bišove a vo Vojčiciach bude stret-
nutie chlapcov a dievčat pobir-
movaných pri poslednej birmovke.

5. Nezaabúdajme na modlitbu sv.
ruženca v tomto mesiaci.

DUARD SA NARODIL v r. 1004
v Islipe pri Oxforde ako syn an-
glického kráľa Etelreda II. a Emy,

dcéry Richarda I., vojvodu z Norman-
die. Eduard ešte ako dieťa musel
odísť do vyhnanstva, lebo Dáni na-
padli Anglicko a nemilosrdne ho pus-
tošili. Eduard prežil vo vyhnanstve
tridsaťpäť rokov.

Po nepokojoch v Anglicku sa Edu-
ard v r. 1042 vrátil na žiadosť veľ-
možov do Anglicka, kde ho v r. 1043
korunovali za kráľa.

Po nástupe na trón odčinil krivdy
poddaných, popáchané Dánmi. Sta-
ral sa o povznesenie Cirkvi a o dôs-
tojnosť bohoslužieb. Postaral sa o
múdre zákony. Štedro podporoval chu-
dobných. Žil skromne, vyhýbal sa
hlučným zábavám. Veľmoži mu radi-
li, aby sa oženil, lebo krajina potre-
buje následníka trónu. Eduard pred
sobášom (r. 1045) snúbenici oznámil,
že zložil sľub ustavičnej čistoty a
mieni ho zachovať I v manželstve.
Zbožná Edita súhlasila a svätí man-
želia žili spoločne ako dvaja anjeli a
navzájom sa povzbudzovali v  dokona-
losti. Ľud si Eduarda ctil a za jeho
vlády žilo Anglicko bez vojny.

Kráľ vo vyhnanstve zložil sľub, že
vykoná púť do Ríma, ak ho Božia
prozreteľnosť znovu privedie do vlas-
ti. Veľmoži boli proti, báli sa Dánov,
že znovu zaútočia. Eduard žiadal pá-
peža o dišpenz od sľubu. Eduard spl-
nil pápežove podmienky a pri chráme
sv. Petra vystaval aj kláštor, a tak
položil základy Westminsterského
opátstva. V deň posvätenia, 28. de-
cembra 1065, dostal Eduard zimnicu.
5. januára 1066 tíško zomrel.

Za svätého ho vyhlásil pápež Ale-
xander III. dňa 7. februára 1161. Sv.
Eduard je patrónom Anglicka.– rm –

13. OKTÓBER – SV. EDUARD
(1004 - 1066)

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 28. 9. si sviatosť
manželstva vyslúžili Ján He-
geduš a Anna Šimšayová. Na

spoločnej ceste životom im prajeme
veľa Božieho požehnania.
V sobotu 28. 9.  sviatosť krs-
tu prijala Katarína Kolláriko-
vá a v nedeľu 29. 9. Martin
Zelko a Jakub Brezina.  Vítame ich v
našom spoločenstve. Nech sú rodi-
čom na radosť a svetu na osoh.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:

Daniel Neckár a Ingrid Majorošová
Richard Reicher a Henrieta Degrová
Ladislav Burda a Andrea Vargová

Radoslav Harvan a Katarína Mészárošová
Martin Ferenc a Martina Kováčová

Zahrňte ich do svojich modlitieb.
Kto by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť

ohlásiť to na farskom úrade.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


