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XVI. ročník

4. augusta 2013
18. nedeľa v období cez rok

Resp.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia
na pokolenie.

U

dokončenie

LEOPOLD I., RAKÚSKY a uhorský
kráľ, dal odviezť slziaci obraz Panny

Márie do Viedne. Je dodnes uložený
v Dóme sv. Štefana. Obraz odviezol na
príkaz jágerského biskupa Imre Csáky,
košický farár. Veriaci v Pócsi boli skla-
maní a chceli zabrániť jeho prevezeniu.
Aj napriek tomu sprievod so zázračným
obrazom prišiel do Viedne 4. júla 1697.

Už pri prevoze bolo urobených viac
kópií. O pôvode terajšieho pócskeho ob-
razu sú dve domnienky. Prvá hovorí, že
kópiu urobil neznámy maliar v jezuit-
skom kláštore v Barci pri Košiciach.
Druhá hovorí, že kópiu urobil rakúsky
cisár a poslal do Pócse.

Jágerský biskup sa v liste cisárovi sťa-
žuje, že nový obraz si ľudia nevážia
a za starým veľmi smútia. Vážnosť si
získal nový pócsky obraz až potom, keď aj
táto kópia slzila v chráme v Pócsi. Bolo to
v dňoch 1., 2. a 5. augusta 1715. Výz-
namný je aj rok 1905, keď obraz slzil
s prestávkami po celý mesiac december.
Slzenie vyšetrovala cirkevná a svetská ko-
misia. Bola potvrdená pravdivosť slzenia.
Hodvábnu šatku, ktorou boli slzy zachy-
tené, zarámovali a zavesili na stenu
v chráme. Nachádza sa tam dodnes. Od-
vtedy sa Pócs premenovala na Máriapócs.
A originálny obraz prevezený do Viedne
už nikdy nezaslzil.

Rastúci počet pútnikov si žiadal na-
miesto dreveného
kostolíka postaviť
väčší kostol. Ten
bol ukončený r.
1756. Dve veľké
kostolné veže sú
z r. 1856. Veľmi
ozdobný ikonostas
bol postavený v r.
1785 až 1788. Uc-
tievanie obrazu na
ikonostase pútnik-
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mi vo veľkom množ-
stve už nebolo mož-
né, preto v sever-
nom krídle bol po-
stavený bočný oltár,
na ktorom je dodnes
umiestnený zázračný
obraz Panny Márie.

Celková vonkajšia
a vnútorná obnova
kostola bola posväte-
ná 8. 9. 1946  –  na
250. výročie prvého slzenia. O dva roky
neskôr, r. 1948, pápež Pius XII. milosti-
vý kostol v Máriapócsi povýšil na bazili-
ku minor. Treba pripomenúť, že r. 1991
navštívil toto miesto i pápež bl. Ján
Pavol II. Kostol je v súčasnosti obnovený
s pomocou zdrojov EÚ.

O tom všetkom, ale ešte oveľa viac,
sme sa dozvedeli na našej púti v sobotu
6. 7. 2013. Bola to už druhá púť do Má-
riapócse. Prvá, pred rokom, vydarená,
prilákala znova záujemcov do dvoch
autobusov. Pod vedením nášho p. deka-
na J. Gnipa a za prítomnosti duchov-
ného otca V. Biačka sme sa tak po roku
vydali do Máriapócse znova. Fatimská
sobota a večeradlo bolo tentokrát na ne-
zvyčajnom, ale správnom mieste – v ma-
riánskej svätyni.

Ďakujeme našim duchovným otcom za
krásne zážitky a našej p. kostolníčke za
zorganizovanie púte.

Mgr. Valéria Tomová

NA ČO SA VLASTNE v živote spo-
liehame? Na to, že je všetko aj
tak vopred určené? Alebo na to,

že Pán Boh aj tak urobí všetko sám,
pretože my sme nešikovní? Alebo naozaj
len sami na seba?

Dôvodov na neistotu je skutočne dosť.
Mnoho ľudí sa chce zbaviť neistoty prá-
ve tým spôsobom, ktorý kritizuje evan-
jelium: že si urobia zásoby, že sa zaistia,
akoby mali byť na svete večne. Evanje-
lium podobné postoje kritizuje, pretože
nás zavádzajú na pole našich plánov
a istôt a odvádzajú nás nielen od spolie-
hania sa na Boha, ale aj od tesného

v ktorej im chýba bohatstvo Božie. Buď
Boha nepoznajú, alebo ho poznajú zle,
a preto sa snažia toto chýbajúce bohat-
stvo nahradiť hromadením vecí… Hoci
táto náhrada človeka stále podnecuje,
no nikdy ho neuspokojí. Keby bohatstvo
človeku stačilo, potom by muselo byť
najviac najšťastnejších ľudí v najbohat-

ších krajinách
a potom by mu-
sel byť každý
bohatý človek
š ťas t l i v com.
Vieme, že to tak
vôbec nie je.

Ale tiež nie
je pravda, že by
evanjelium ve-

lebilo chudobu ako takú. Evanjelium
nechce, aby sme boli len chudobní,
evanjelium chce, aby sme boli bohatí
Bohom. A preto nás odrádza od túžby po
svetskom bohatstve, preto nám radí, aby
sme sa ničím nenechali spútať a boli
tak pre Božie veci slobodní. Preto cesta
k chudobe a nezávislosti na majetku
podľa evanjelia nevedie tak, že sa jedno-
ducho necháme ožobráčiť, ale z presved-
čenia môže byť chudobný a nezávislý na
majetku len ten, kto sám okúsil Božie
bohatstvo, kto sa raduje z toho, čo mu
daroval Boh a kto poznal, že väčšie dary
a istejšie zabezpečenie jednoducho ne-
existujú.   Aleš Opatrný, „Stůl slova“,

 preložil – pu –

BOHATÝBOHOBOHOBOHOBOHOBOHOMMMMM
spojenia s ním. Pretože Božia pomoc
závisí na Božej dobrote a nie na našom
pričiňovaní sa. Boh nám nehovorí, že
nás vytiahne z každej katastrofy. Ale
Boh nám hovorí, že chce byť s nami – že
on sám chce a môže byť naším najväč-
ším bohatstvom.

Bohatstvo vecí tohto sveta má tiež prí-
ťažlivú silu. Chamtivec je človek veľmi
neslobodný, je k svojmu bohatstvu pripú-
taný. Navyše vo chvíli smrti nám nie je
všetko naše bohatstvo nič platné, či má-
me desať halierov alebo desať miliónov.

Bohatstvo, ktoré trvá, je „bohatstvo
pred Bohom“. Pri ňom je človek sám
bohatý Bohom. Túžba mnohých ľudí po
bohatstve je len výrazom ich chudoby,



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 16:00

ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6:30

Nm 11,4b-15; Ž 81; Mt 14,13-21

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

Premenenie Pána 6:30

Dan 7,9-10.13-14; Ž 97; Lk 9,28b-36

Pánovu slávu uvidia všetky národy. 18:00 † Irena, Albert

6:30

Nm 13,1-2a.25–14,1.26-29.34-35; Ž 106; Mt 15,21-28

Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. 18:00 ¤ Martin

Sv. Dominika, kň. 6:30

Nm 20,1-13; Ž95; Mt 16,13-23 Pane, daj, aby sme 

počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. 18:00 † Katarína

Sv.Terézie Benedikty z kríža, pn.mč. 6:30

Oz 2,16bc.17c-e.21-22; Ž 45; Mt 25,1-13

Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. 18:00 † Pavol

Sv. Vavrinca, dk.mč. 7:00 † Anna, Ján

2 Kor 9,6-10; Ž 112; Jn 12,24-26         V obľube 

je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha. 18:00 † Zuzana

7:10 Ranné chvály

7:30 ¤ Jozef, Soňa, Alžbeta

Múd 18,6-9; Ž 33; Hebr 11,1-2.8-19; Lk 12,32-48 9:00 † Július

10:30 ¤ pro populo

18:00 ¤ Lenka, Erik
Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

19. nedeľa v období cez rok
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Na opravu veže prispeli na farský
účet p. Hrabčak 200 €, Bohu
známy 100 €, VAŠA s. r. o. 42 €,
v hotovosti  Bohu známa 30 €.

2. Na veži boli umiestnené gotické
oblúky. Teraz v dielni ORA v Levo-
či zhotovujú 4-metrové rovné la-
mely, ktoré sa pôvodne nachá-
dzali na stenách veže.

3. V nemocničnej kaplnke sme nale-
pili linoleum na podlahu a zhoto-
vili pódium pre obetný stôl a am-
bónu.
Myslíme si, že bolo by symbolické
a vhodné keby lekári, ktorí sa
hlásia ku Kristovi, dali zhotoviť
napr. obetný stôl, na ktorom sa
každú omšu obetuje Kristus za
uzdravenie tela a ducha ich pa-
cientov. V Ježišovej obeti pacienti
nachádzajú aj posilu k znášaniu
utrpenia. Všetci tvoríme mystické
Kristovo telo, ak trpí jeden úd,
trpia s ním všetky údy. Ak sa
raduje jeden úd, pociťujú radosť
aj ostatné údy tela. „Všetci sa po-
trebujeme naučiť objať toho, kto
je v núdzi“, povedal pápež Franti-
šek v brazílskej nemocnici.

4. V utorok náš dekan požehnal za-
riadenie opatrovateľskej služby
Dom Slovenského červeného krí-
ža na Hviezdoslavovej ulici č. 3,
ktorý nesie názov Prameň náde-
je. Slúži pre invalidov a dôchod-
cov.

5. Tábor Škriatok odchádza v pon-
delok 5. 8. vlakom o 6.17 hod. do
Lipian. Spolu 18 animátorov
a kaplán.

6. Začíname organizovať štvrtý roč-
ník pešej púte do mariánskej
svätyne Narodenia Panny Márie
Baziliky minor do Vranova nad
Topľou. Termín v sobotu 7. sep-
tembra o 7. hod. Prihláste sa do
25. augusta v sakristii. Podmien-

11.8.2013 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie T. Tink T. Majerská Z. Lešková

žalm P. Sopková

2. čítanie P. Urban A. Potocká H. Fraňová

prosby B. Lešová J. Karniš M. Princíková

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:

Vladimír Bačko a Andrea Jakimová

Marcel Kleščinský a Veronika Kurucová

Ohlasujú sa tretíkrát:

Marek Tudja a Beáta Bartková

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 27. 7. sviatosť krstu
prijala Stella Kerestyová. Ví-
tame ju v našom spoločen-

stve. Nech je rodičom na radosť
a svetu na osoh.

ky sú rovnaké, ako v predošlých
ročníkoch.

7. Svätý otec František oznámil
podľa zvyku na záver sv. omše
celebrovanej na pláži Copacabana
miesto a dátum nasledujúcich
Svetových dní mládeže. V r. 2016
sa stretnú mladí pútnici so
Svätým otcom v Poľsku, v meste
Krakov. Táto informácia je poteši-
teľnou i pre mladých zo Sloven-
ska, ktorí sa tak budú môcť na
stretnutí zúčastniť vo veľkom
množstve.

Všeobecný: Aby rodičia a učitelia po-
máhali novej generácii  svedomito
a čestne sa pripravovať na život.
Misijný: Aby miestna cirkev v Afrike,
verne ohlasujúc evanjelium, podpo-
rovala mier a spravodlivosť.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor
slovanských vierozvestov sv. Cyrila
a Metoda naša viera v spoločenstvo
svätých podľa ich príkladu stáva pod-
netom na novú evanjelizáciu spoloč-
nosti.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA AUGUST


