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odpustová slávnosť

Resp.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.
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UČENÍCI KONŠTANTÍNA A METODA

NEVIEME, KOĽKO ŽIAKOV bratia
vychovali, ale v Bulharskej legende
sa uvádza počet dvesto. Z nich po-

známe len niekoľko mien – vieme o Goraz-
dovi, Klimentovi, Naumovi, Angelárovi, Sá-
vovi a Vavrincovi. Po Metodovej smrti sa
proti žiakom postavilo duchovenstvo latin-
skej liturgie na čele s Vichingom. Jeho
prívrženci získali tiež podporu Svätopluka.

Podľa Života sv. Klimenta viacero vý-
znamných učeníkov skončilo vo väzení
na neznámom mieste, z ktorého boli ne-
skôr vyhnaní. Súčasníci si neuvedomili,
aký význam bude mať toto vypudenie na
kultúrny rozvoj ďalších národov. Zrejme
najvýraznejší žiak Kliment s Naumom a An-
gelárom sa doplavili po Dunaji do Belehra-
du, kde ich prijal bulharský veliteľ, ktorý
ich navigoval k cárovi Borisovi do Preslavi.
Prozreteľný bulharský vladár daroval Kli-
mentovi dvorce a územia v okolí Ochridu.
V r. 893, za vlády Simeona (893-927),
Kliment sa stal velickým biskupom. Zomrel
27. 7. 916 v kláštore v Ochride.

Naum viedol 7 rokov v Preslavi kláš-
tornú školu. Potom prevzal školu po Kli-
mentovi. Pri Ochridskom jazere založil
kláštor. Pred smrťou (23. 12. 910) zložil
rehoľné sľuby a prijal meno Chrabr. Naum
je považovaný za autora spisu „O písme-
nách“, kde obhajuje hlaholiku. V Preslavi
sa po Naumovi osvedčil Konštantín Pre-
slavský (Presbyter), ktorý tu podľa veľkej
gréckej abecedy vytvoril jednoduchšie
slovanské písmo – cyriliku. Angelárius asi
zomrel krátko po príchode do Bulharska.

Časť Metodových učeníkov (presbyterov
a novicov) postihol ťažký osud. Predali
ich Židom, až v Benátkach, ich vykúpil
vyslanec byzantského cisára, zobral ich

do Konštantinopola, kde získali späť svo-
je hodnosti.

Časť žiakov zostala aj na Veľkej Morave
a počas vlády Mojmíra II. (894-906?) sa
asi podieľali po r. 898 na obnovení mo-
ravskej arcidiecézy. Dosvedčuje to sťaž-
nosť bavorského episkopátu na čele so
salzburským arcibiskupom Theotmarom
pápežovi Jánovi IX. z r. 900, prečo zriadil
na Veľkej Morave arcibiskupstvo bez sú-
hlasu pasovského biskupa, ktorý si na
toto územie robil nároky. Z listu vyplýva,
že pápež poslal na Veľkú Moravu svojich
legátov, arcibiskupa Jána a biskupov Be-
nedikta a Daniela, ktorí vysvätili jedného
arcibiskupa (pravdepodobne Gorazda)
a troch biskupov pre veľkomoravskú cir-
kevnú provinciu. Viac sa však z písom-
ných zdrojov nedozvedáme.

Existencia Veľkej Moravy bola v deji-
nách Európy malou historickou epizódou.
Pre jej duchovnú históriu mala však prio-
ritný význam byzantská misia Konštantí-
na a Metoda. Ich dielo v nasledujúcich
obdobiach determinovalo kultúru i politi-
ku vo vývoji slovanských národov juhový-
chodnej a východnej Európy. Na území
Veľkej Moravy po jej zániku došlo k útlmu
cyrilo-metodskej tradície. Zaslúžená úcta
k ich práci s nedozerným posolstvom
ožíva až v druhej polovici 17. storočia.

Pápež Ján Pavol II. v r. 1990 na Vele-
hrade povedal: „Uholný kameň zjedno-
tenej Európy nestretávame len v Monte
Cassine, kde sa sv. Benedikt odovzdal
upevneniu latinskej Európy, ale aj tu na
Morave, kde dvaja apoštolom rovní Cyril
a Metod, Gréci z macedónskych Thessalo-
nik, vryli grécku a byzantskú tradíciu do
histórie Európy. Za to, že my Slovania sme
kresťanmi, vďačíme im.“ – bl –

KAŽDÝ SLABŠÍ TVOR potrebuje
silnejšieho ochrancu, aby si
uchránil svoj život a dôstoj-

nosť. Slabší sa inštinktívne vinie
k silnejšiemu, lebo pri ňom sa cíti is-
tejší. Táto alegória platí aj v duchov-
nom zmysle. Boží tvor sa utieka
k Bohu a mocnej Panne, ktorá zvíťa-
zila nad nepriateľom človeka.

Jozef Gnip, dekan

PATRÓNKATREBIŠOTREBIŠOTREBIŠOTREBIŠOTREBIŠOVVVVVAAAAA

V kostole, na freskách vo svätyni, sa
nachádzajú Máriine výjavy, pôvodný
oltárny obraz i oltár s patrocíniom
Návštevy Panny Márie. Neskôr sa ku
kostolu pridružili kaplnky Sedembo-
lestnej a Lurdskej Panny Márie, pri
ktorých sú stále kvety a jej ctitelia.
Aj pôvodný erb mesta nesie marián-
sku pečať. Na vrchole monumentu
Morového stĺpa dominuje postava
Nepoškvrnenej Panny, ktorá prevolá-
va: „Ja, Vaša Matka, som ochránila
Trebišov pred morom tela i ducha.“
Hľadí na mesto a pozýva jeho obyva-
teľov k svojmu Synovi, aby potom ro-
bili všetko, čo im povie. Kult dotvára
gréckokatolícky Chrám Usnutia Pre-
svätej Bohorodičky.

Dnes už nielen budovy sú zasvä-
tené Márii. Mesto Trebišov zrealizo-
valo projekt Mariánskeho námestia.
Veriaci, prostredníctvom dvoch bis-
kupov, námestie zasvätili Patrónke
mesta.

Jej Boží duch v minulosti zvíťazil
v meste nad neverou, reformáciou,
ateizáciou a bude triumfovať aj nad
sekularizáciou. Počas stáročí bol ge-
nius loci mesta formovaný Máriiným
kultom. A dnes, v jej ďalší deň „D“,
volajme: „Mária, naša Matka a patrón-
ka, ďakujeme Ti, že nám už stáročia
(1 150 r.) preukazuješ svoju lásku
a milosť svojho Syna.“  n

Počiatky kresťanského života v Tre-
bišove svedčia o jeho patrónke Márii,
lebo je v meste uctievaná od jeho
vzniku. Najväčšiu zásluhu na šírení
jej kultu majú rehoľníci z rádu
pavlínov, ktorí si veľmi ctili Matku
rádu a jej zasvätili kláštor i seba.



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

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

Nový Ruskov 9:00 9:00
Charitný dom J.M. 9:00 9:00

Rómska osada

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

Gn 18,16-33; Ž 103; Mt 8,18-22 11:30 † Juraj

Milostivý a milosrdný je Pán. 18:00 † Lamberta, Mária, Ján

Návšteva Panny Márie 6:30

Sof 3,14-18; (Ž) Iz 12,2-3.4-6; Lk 1,39-56     Plesajme 11:30 ¤ Ľuboš

a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh. 18:00 † Andrej, Anna, Alexander

Sv. Tomáša, ap. 6:30

Ef 2,19-22; Ž 117; Jn 20,24-29 11:30 † Anna, Michal

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 18:00 † Štefan

Gn 22,1-19; Ž 116; Mt 9,1-8 6:30

11:30 † Helena, Michal, Júlia

18:00 † Imrich,Anna,Šimon,Margita

Sv. Cyrila a Metoda, 7:10 Ranné chvály

slovanských vierozvestov, spolu- 7:30 † Anna

patrónov Európy 9:00 † Andrej, Anna

Sir 44,1bc.4-15; Ž 117; Ef 4,1-7.11-13; Mt 28,16-20 10:30 ¤ členovia BSJ

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 18:00 † Michal, Irena, Ľubomír

Gn 27,1-5.15-29; Ž 135; Mt 9,14-17 7:00 ¤ členovia RB

Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý. 18:00 ¤ onkol.pacienti a ošetr.pers.

7:10 Ranné chvály

7:30 ¤ Ivan s rod.

Iz 66,10-14c; Ž 66; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20 9:00 † Mária, Ľudovít

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Jozef,Emília,Zuzana,Tomáš

Pred tvárou Pána budem kráčať 

v krajine žijúcich.

Jasaj Bohu, celá zem.

14. nedeľa v období cez rok
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Bohuznámi darovali na kostol 2x
10 € a na kaplnku tiež 10 €.

2. Akad. sochár Ján Leško nám venoval
súsošie sv. Cyrila a Metoda, odlia-
tok zo zinku povrchovo upravený žia-
rovým bronzom. Bol to druhý najlepší
súťažný návrh pre Bratislavu.

3. DVD z inaugurácie Mariánskeho
námestia a odpustovej slávnosti si
môžete objednať v sakristii za 10 €.

4. Stretnutie všetkých žiakov 9. roční-
ka, ktorí chcú začať s prípravou na
birmovku, bude v piatok 5. 7. po
večernej sv. omši.

5. Nového kaplána, novokňaza Jána
Kocurka z Lipian, privítame na sláv-
nosť Návštevy P. Márie 2. júla večer.

6. V piatok 5. 7. je slávnosť Sv. Cyrila
a Metoda, kedy vyvrcholí Jubilejný
rok pri príležitosti 1 150. výročia
ich príchodu na Veľkú Moravu. Osla-
vy za účasti všetkých biskupov, vlá-
dy, prezidenta a vyslanca Sv. otca J.
Em. kardinála Franca Rodého budú
v Nitre. Omše v tento pamätný deň
budú ako v nedeľu. Zveľaďujme ich
dedičstvo v sebe a v okolí.

7. Náš kostol bol v Roku viery na sláv-
nosť Sv. Cyrila a Metoda obdarovaný
plnomocnými odpustkami od čas-
ných trestov za hriechy.

8. Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda 5. 7.
bude odpustová a dekanátna sláv-
nosť v Slov. N. Meste. Celebrantom
a kazateľom je náš farár.

9. Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Me-
toda oboch katolíckych obradov bude
v Sečovciach na námestí v sobotu
6. 7. júla o 19. hod. Celebruje Mons.
S. Stolárik a káže Mons. M. Chautur.
V nedeľu 7. 7. o 10. hod. bude archije-
rejská liturgia s Cyrilom Vasiľom, arci-
biskupom z Ríma. Viac na plagáte.

10. Na fatimskú sobotu 6. 7. ráno o 7.30
hod. putujeme od kostola do národnej
mariánskej svätyne Máriapócs. Pomod-
líme sa tam Večeradlo a budeme sláviť
Eucharistiu.

11. Národná púť v Levoči bude 6. a 7. 7.
Vyvrcholí slávením Eucharistie s J.
Em. kardinálom Francom Rodém.

7.7.2013 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie M. Ščerbej A. Potocká H. Fraňová

žalm D. Telepčáková

2. čítanie A. Zapotoková J. Karniš Ľ. Markovičová

prosby M. Čierna T. Majerská M. Vargová

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa druhýkrát:

Lukáš Borovič a Patrícia Zambová
Viktor Timko a Dorota Takáčová

Ohlasujú sa tretíkrát:
Rastislav Jendželovský a Zuzana Papčová

Boris Ňaršanský a Gabriela Borovská
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto by

vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to na

farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 22. 6. sviatosť krstu
prijal Rudolf Horváth. Vítame ho
v našom spoločenstve. Nech je

rodičom na radosť a svetu na osoh.
V sobotu 22. 6. si sviatosť

manželstva vyslúžili Jozef
Bobaľa a Jana Rusnáková. Na
spoločnej ceste životom im prajeme veľa
Božieho požehnania.

12. Detský farský denný tábor bude
v škole sv. Jozafáta od 8.7. do 13.7.
Prihlášky sú v sakristii.

13. Arcidiecézna púť do Gaboltova bude
20. - 21. 7. Autobus odchádza od kos-
tola 20.7. o 15. hod. za 10 €. Hláste
sa v sakristii alebo na 0903 268667,
0910 417088 (p. Fraňová).

14. Tábor Škriatok sa uskutoční v ter-
míne 5.-10. 8. v RZ Lúčka-Potoky.
Sledujte www.skriatok.unas.cz
a plagáty. Prihlášky sú v sakristii.

Všeobecný: Nech Svetový deň mládeže
v Brazílii povzbudí všetkých mladých
kresťanov, aby sa stali učeníkmi a mi-
sionármi evanjelia.
Misijný: Aby sa po celej Ázii neustále
otvárali dvere hlásateľom evanjelia.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slo-
vanských vierozvestov sv. Cyrila a Meto-
da naša viera vo svätú Katolícku cirkev
podľa ich príkladu stáva podnetom na
stále silnejšie priľnutie k Petrovmu ná-
stupcovi.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA JÚL


