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Resp.: Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať.

U

Ján Kocurko, kaplán

SKÚSME SI OBNOVIT¡

MODL ITBUMODL ITBUMODL ITBUMODL ITBUMODL ITBU
OTÈE NÁŠ...OTÈE NÁŠ...OTÈE NÁŠ...OTÈE NÁŠ...OTÈE NÁŠ...

EXISTUJÚ RIEKANKY, básničky,
pesničky, ktoré si pamätáme
od malička. Akonáhle sa ich

naučíme, natrvalo zostávajú v našich
pamätiach. Častokrát na nás pôsobí
aj modlitba Otčenáš. Poznáme ju
všetci. Ale v mnohých prípadoch sa
z modlitby stáva iba riekanka. Preto
aj my dnes musíme prosiť Pána:
„Pane, nauč nás modliť sa...“

Ako dosiahnuť to, aby táto modlit-
ba sa stala opäť modlitbou?

Jeden rehoľník raz hovoril skúse-
nosť, ako bol istý čas v budhistickom
kláštore, kde hľadal spoločné znaky
kresťanskej modlitby a budhistickej
meditácie. Keď sa vrátil naspäť, tak
tvrdil, že spojením týchto metód na-
šiel najlepší spôsob modlitby. Po čase
sa prestal modliť, lebo mu to nešlo.
Tejto jeho modlitbe chýbal rozmer
vzťahu s osobným Bohom. Vyhováral
sa na prostredie, hluk z ulice... Raz
večer k nemu prišiel najstarší člen

ich komunity a spýtal sa ho, ako vní-
ma Boha. On mu povedal, že ako
Lásku, Pravdu, Milosrdenstvo... Po-
tom mu tento starý rehoľník povedal:
„Rozpomeň sa na svoje detstvo, na
čas, keď si robil prvé kroky, na svoje
túžby, na huncútstva... Kto za tým

stále bol, kto bol
vždy pri tebe
v dobrom aj
v zlom, dokonca
aj keď si mu  ub-
lížil, stále stál pri
tebe?“ Rehoľník
s úsmevom na
tvári povedal:
„Rodičia.“

Už chápeš?
Modliť sa môžeš,
iba ak si uvedo-

míš, že tak, ako rodičia a všetci naši
blízki nám pomáhajú a chcú nám
dobre, tak aj Nebeský Otec. Potrebu-
ješ zažiť a objaviť jeho blízkosť, jeho
otcovskú starostlivosť o všetkých. Ak
si dokážeme obnoviť vzťah ako dieťa
k Otcovi, iba vtedy môžeme pozdvih-
núť srdcia k Nebeskému Otcovi a mod-
liť sa, ako nás Pán Ježiš naučil.

Najprv prosme o obnovenie vzťahu
s Bohom, až potom prosme Pána: „Pa-
ne, nauč nás modliť sa...“ Naša mod-
litba dostane rozmer intímneho vzťa-
hu. Tento vzťah je jej podstatou.    n

MÁRIAPÓCS JE OBEC v Ma-
ďarsku, blízko kúpeľného
mesta Nyíregyháza. Je vzdia-

lená od sloven-
ských hraníc
asi 100 km.
Iste aj pre ne-
veľkú vzdiale-
nosť patrí toto
miesto medzi jedno z najviac navšte-
vovaných pútnikmi z južného Zemplí-
na, najmä gréckokatolíkmi. Tohto ro-
ku, na fatimskú sobotu 6. 7. 2013,
sme uskutočnili už druhú púť na toto
miesto aj z nášho kostola.
Z dejín Máriapócse...

Názov Polch alebo Powch sa obja-
vuje po prvý raz v r. 1280. Dedinka od
14. stor. patrila rodine Báthoryovcov a
od začiatku 18. stor. rodine Károlyov-
cov. Význam dediny začína od r. 1696.
Pócssky obraz

Gréckokatolícka cirkev v Pócsi ma-
la v tom čase drevený kostolík, ktorý
v tej dobe nebol zvlášt-
nosťou. Vtedajší farár
Daniel Papp sa usiloval
obnoviť ikonostas. Jeden
veriaci, László Csigri,
z vďačnosti za vyslobode-
nie z tureckého zajatia,
sa podujal obnoviť spo-
menutý ikonostas. Ikonu
P. Márie namaľoval mlad-
ší brat kňaza István Papp
r. 1675 temperovou far-
bou na javorovú dosku.
Pridržiaval sa pritom
prísne pravidiel maľby
ikon. Obraz z hľadiska
umeleckého je menej významný. Jeho
veľkosť je 70x50 cm. Podľa východ-
ného cirkevného umenia obraz patrí
medzi obrazy Bohorodičky. Mária

MÁRIAPÓCS – POSV– POSV– POSV– POSV– POSVÄÄÄÄÄTNÉ PÚTNICKÉ MIESTTNÉ PÚTNICKÉ MIESTTNÉ PÚTNICKÉ MIESTTNÉ PÚTNICKÉ MIESTTNÉ PÚTNICKÉ MIESTOOOOO
v ľavej ruke drží dieťa
a pravou naň ukazuje.
Dieťa dvíha pravú ru-
ku na požehnanie
a v ľavej drží trojvetvo-
vú ľaliu. Okolo hlavy
majú svätožiaru. Má-
ria má červené obleče-
nie. V dvoch horných rohoch vidieť
malé anjelské hlavičky.

Panna Mária na obraze priťahuje
k sebe pútnikov svojimi slzami, ktoré
vyronila po prvýkrát 4. 11. 1696. Počas
sv. liturgie, po premenení, roľník Mi-
hály Eöry s prekvapením videl, že z očí
Panny Márie tečú slzy a na jej tvári sa
zračí bolesť. Na druhý deň sa zišlo
veľké množstvo veriacich do chrámu.
Rímskokatolícky kňaz vyzdvihol k ob-
razu dieťa jedného dôstojníka, ktoré
sa po dotyku ikony uzdravilo. Šťastná
matka z vďačnosti darovala drahý
náhrdelník pred obraz. Zvesť o tom sa
rýchlo začala šíriť do blízkeho i vzdia-

leného okolia a rady pút-
nikov sa zväčšovali. Slze-
nie obrazu trvalo s pres-
távkami do 8. 12. 1696.
Počas toho zavítal do
chrámu aj veliteľ cisár-
skeho vojska generál Cor-
belli, ktorý za prítomnosti
300 ľudí zotrel slzy z očí
Panny Márie. Tak sa zača-
lo obdobie skúmania prav-
divosti sĺz. Cirkevné skú-
manie nariadil jágerský
biskup György Fenessy.
Dňa 26. 12. 1696 sa začali
zaznamenávať prvé výpo-

vede svedkov. Spolu ich bolo 36, kto-
ré jednoznačne vypovedali o pravdi-
vosti slzenia.   Mgr. Valéria Tomová

pokračovanie nabudúce



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 19:00 10:30

Charitný dom J.M. 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

Sv. Marty 6:30

1 Jn 4,7-16; Ž 34; Jn 11,19-27

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. 18:00 † rod. Daniščákova

6:30

Ex 33,7-11;34,5b-9.28; Ž 103; Mt 13,36-43 

Milostivý a milosrdný je Pán. 18:00 ¤ rod. Bartovičova

Sv. Ignáca z Loyoly, kň. 6:30

Ex 34,29-35; Ž 99; Mt 13,44-46

Len ty si svätý, Pane, Bože náš. 18:00 † Ignac, Pavol

Sv. Alfonza Márie de' Liguori, 
bs.uč.

6:30

Ex 40,16-21.34-38; Ž 84; Mt 13,47-53

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov. 18:00 † Michal

Porciunkula

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Ž 81; Mt 13,54-58 6:30 † zosnulí členovia BSJ

Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha. 18:00 † Júlia

Lv 25,1.8-17; Ž 67; Mt 14,1-12 7:00 † zosnulí členovia RB

Velebte Pána, všetky národy. 18:00 † Barbora

7:10 Ranné chvály

7:30 ¤ Július a Valéria, 50.výr.sob.

Kaz 1,2;2,21-23; Ž 90; Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21 9:00 † Jozef, Anna, Mária, Jozef

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Ján

Pane, stal si sa nám útočišťom 

z pokolenia na pokolenie.

18. nedeľa v období cez rok
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Na opravu veže kostola darovala Bohu
známa rodina 300 €, z pohrebu P.
Poľackého 100 € a Bohu známa
100 €.

2. Mesačná farská zbierka určená na
opravu fasády veže kostola činila
2 437,22 € v TV a 29 € v ZH.

3. Na veži kostola sa po odkrytí pôvod-
nej ornamentiky osádzajú chýbajúce
omietkové výlisky, tzv. mníšky, ktoré
sú v tvare gotického oblúka. Všetky
práce sa vykonávajú podľa odborných
pokynov Krajského pamiatkového
úradu v Košiciach. Minulý týždeň štu-
katéri v ateliéri vyrobili chýbajúce časti
ornamentiky a tento týždeň ich nalepi-
li pod rímsu na hornú časť veže.

4. Z historickej udalosti požehnania
Mariánskeho námestia sa predalo
33 DVD záznamov. Kto by mal
záujem, nech sa prihlási,  zabezpe-
číme ďalšie.

5. Tábor Škriatok bude v termíne 5.-
10. 8. pre deti vo veku 7-15 rokov.
Cena za jedno dieťa je 75 €, za
súrodencov po 70 €. V cene je zahr-
nutá doprava, strava, ubytovanie
a poistenie. Prihlášky sú na bočnom
oltári a vyplnené môžete priniesť po
každej nedeľnej omši animátorovi.
Viac na: www.skriatok.unas.cz

Už len niekoľko miest je voľných.
6. Záverečná pontifikálna sv. omša zo

Svetových dní mládeže so Sv. otcom
Františkom v Rio de Janeiro v Brazí-
lii bude dnes o 15. hod. a slávnostná
rozlúčka s pápežom Františkom
o 23.30 hod. Obe udalosti budú
v priamom prenose katolíckej tele-
vízie LUX.

7. Od 1. júla filiálka Nový Ruskov už
nie je už pastoračne spravovaná
z Trebišova, lebo právne vždy patrila
pod farnosť Plechotice a plnohodnot-
ne tam patrí. Až teraz, s príchodom
nového farára Stanislava Fedora, sa
štandardne priradila k materskej far-
nosti.

8. Dekan, z poverenia otca arcibiskupa,
uviedol do úradu farára podľa litur-
gických predpisov: 7. 7. farára vo

4.8.2013 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie M. Čierna L. Stýbarová P. Tóthová

žalm J. Obrin

2. čítanie M. Ščerbej Z. Torbová M. Švagrovská

prosby A. Zapotoková B. Krupská M. Hudaček

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa tretíkrát:

Marek Tomko a Jana Varšová

Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke

medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.

SOBÁŠNE OHLÁŠKY

Svoje milodary na zreštaurovanie veže kostola môžete posielať aj na číslo nášho
účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 5432.

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 20. 7. sviatosť krstu
prijali Benjamín Oliver Baka a
Tobias Köver. Vítame ich v na-

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

Vojčiciach, 14. 7. farára v Plechoti-
ciach a dnes 28. 7. uvedie farára
v Zempl. Branči.

9. Pred prvým piatkom spovedáme
ráno o 6. hod. a večer od 17. hod.
podľa potreby. Kapláni navštívia cho-
rých na prvý piatok od 8. hod.

10. V piatok 2. 8. je Porciunkuly. Sera-
fínsky František v kostolíku, ktorý je
známy pod menom „Sv. Márie Anjel-
skej" alebo „Porciunkula“, položil zák-
lad rádu Menších bratov a zakončil
svoju pozemskú púť. Sv. František tu
dostal preslávne odpustky, ktoré pá-
peži potvrdili a rozšírili aj na farské
kostoly, a teda v tento deň môžeme
získať úplne odpustky.

11. V nedeľu 14. 7., v deň 400. výročia
od smrti zakladateľa rehole kamiliá-
nov, začala Cirkev sláviť Jubilejný
rok sv. Kamila. Charizmou rehole je
služba chorým a pastorácia v nemoc-
ničnom prostredí. Pri príležitosti ka-
miliánskeho jubilejného roka sú v Rí-
me vystavené telesné pozostatky svät-
ca. Pútnici si ich môžu uctiť v Kostole
sv. Márie Magdalény na Marsovom
poli (Campo Marzio) neďaleko Panteó-
nu, pri ktorom sídli aj generálny dom
rehole. Sv. Kamil de Lellis (1550-
1614) sa ako kňaz ujal ošetrovania
chorých v centre Ríma, ktorý bol kon-
com 16. stor. ťažko skúšaný opakujú-
cimi sa morovými epidémiami. Reho-
ľa, ktorá sa vyznačuje neohrozenosťou
služby s nasadením vlastného života,
sa volá „Služobníci chorých“.


