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Resp.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

U

MOJA PÚT¡ K MÁRIAPÓCSSKEJMÁRIAPÓCSSKEJMÁRIAPÓCSSKEJMÁRIAPÓCSSKEJMÁRIAPÓCSSKEJ PANNE MÁRII

ČO JE TVOJ POKLAD? Čo je pre
teba najcennejšie? Vo svetle
evanjelia to môžeš ľahko spoz-

nať podľa toho, kde je tvoje srdce: Na
čo myslíš? O čo „ti ide“? Aké máš
pohnútky? Neustále myslíš na nové
auto? Na dovolenku? A ak je tvojím
pokladom manžel, potom je jasné, že
„budeš myslieť na neho“, budeš ne-
dočkavá, kedy sa konečne vráti – a
snáď pre neho pripravíš dobrú večeru.

ro, ktoré nebolo schopné túžiť po Pá-
novi. Veď nikto nemôže slúžiť dvom
pánom (televízii a Bohu).

Ako prejsť temnotou noci, bezúteš-
ného hľadania? „Nuž vstanem... a bu-
dem hľadať toho, ktorého z tej duše mi-
lujem“ (Pies 3,2). Vstať z pádov, vstať
z porážok, vstať zo zraňujúcich kon-
fliktov. Vstať a hľadať, vytrvalo volať:

„Príď, Pane Ježišu,
ty, ktorého národy očakávajú,
a poteš nás svojou blízkosťou.
Príď ty, lesk Božej nádhery,
ty, sila a múdrosť Božia:
Premeň noc nášho života na deň
a daj svetlo našim očiam.“
(Sv. Bernard z Clairvaux)

Angelo Scarano, www.pastorace.cz
preložil – pu –

POKLADPOKLADPOKLADPOKLADPOKLAD
A ak je pokladom Ježiš? Potom ča-

káš na neho. Potom voláš: „Príď, Pa-
ne Ježišu!“ Potom svedomite počúvaš
jeho evanjelium a usiluješ sa podľa
neho žiť: a slúžiš i druhým.

Ak Ježiš nie je tvojím pokladom,
potom konáš necitlivo voči blížnym
(„biješ ich“ – Lk 12, 45), zneužívaš
svoje postavenie, považuješ druhých
(partnera, spolupracovníkov vo far-
nosti, priateľov) za „nástroj“ na us-
kutočnenie svojich plánov…

Možno niekedy v minulosti padlo
rozhodnutie žiť pre Pána a pre dru-
hých (napr. pre svoju rodinu). Ale po-
tom dni ubiehali, svetlo z evanjelia
(„je to jasné, takto mám žiť!“) bolo
vystriedané nocou zmätku, chaosu,
prepadaniu nejakej závislosti (televí-
zii?). A to potom zaťažilo tvoje vnút-

O tohtoročnej púti do Máriapócse do tretice – očami pútničky z Prahy

KAŽDÝ ROK TRÁVIM ČASŤ prázd-
nin so svojími vnúčatami v Trebi-
šove. Hneď v prvý deň po prícho-

de som zo Svetla kríža zistila, že sa orga-
nizuje púť do Máriapócse. Ponúka sa mi
možnosť ísť na miesto, ktoré navštevo-
vala už moja nebohá stará mama.

Keď som sa opýtala, či
je voľné miesto, nebolo.
Vyslala som k Pánovi
prosbu: „Pane Bože daj, ak
je to v pláne mojej duše,
aby som sa aj s deťmi zú-
častnila tejto púte.“ Neza-
budla som ešte pripome-
núť, že púť je už zajtra…
Večer, čisto náhodou, sa u nás zastavila
sestrička Veronika. A pretože náhody
neexistujú, zdôverila som sa jej o mojej
túžbe. Len sa usmiala,  hneď niekoho
zavolala a oznámila mi: „Máme jedno
miesto.“ Ale ja potrebujem tri… „Neboj
sa, zajtra sa uvidí, len ráno príď...“

Ráno o 7.00 stojíme pred naším kos-
tolíkom s hŕstkou pútnikov. Prichádzajú
ďalší a ja sa hlásim u organizátorky. Pôj-
deme? Tu prichádza pani a ospravedlňu-
je kamarátku. Hurá, máme ďalšie miesto.
Ešte jedno, prosím hore. O chvíľku nas-
tupujeme. Pri čítaní mien ďalšie ospra-
vedlnenie. Tu už ďakujem Pánovi. Naša
väčšia slečna si sadá vedľa mojej najlep-
šej kamarátky Maňky a hneď za ňou sedí
sestrička Alojzia. My s mladšou vnučkou
postupujeme do posledného radu. Cesta
ubieha rýchlo. Z mikrofónu sa dozvedá-
me históriu pútnického miesta a modlí-
me sa posvätný ruženec.

Na opačnej strane parkoviska autobu-
sov sa vyníma úžasná bazilika. Dve vyso-
ké veže s baňatými kopulami východné-
ho štýlu. S hlbokou pokorou a úctou
vstupujeme do baziliky. Uprostred, nad
oltárom po ľavej strane, v zlatom ráme je
umiestnený obraz Panny Márie. Toto je

pócsska Panna Mária. Tá, za ktorou po
stáročia putovali naši predkovia. O
chvíľu začína svätá omša. Privítal nás
miestny gréckokatolícky duchovný. Sv.
omšu slúži náš pán dekan a kázeň má
gréckokatolícky. Hovorí o Panne Márii,
Matke nás všetkých, bez rozdielu vyzna-

nia, Matke, ktorá nás
ochraňuje a berie pod
svoj plášť. Sv. omšu
umocňuje spevácky zbor.
Po sv. omši prejdeme pár
metrov vedľa k pôvodnej
stavbe – drevenému kos-
tolíku. Tu počúvame po-
drobný výklad o histórii

tohto pútnického miesta, o násilne od-
vlečenom obraze Panny Márie a jeho vy-
tvorených kópiách. O Panne Márii, ktorá
na dôkaz, že nie je rozdiel v origináli ob-
razu, ale v Božej prítomnosti, vyronila
slzy na všetkých ďalších vyhotovených
obrazoch. Za budovou baziliky počúvame
povesť týkajúcu sa včiel, ktoré sa usídli-
li na jednej zo stien baziliky. Odchádza-

me. Pevne dúfame, že sa sem znova vrá-
time. Ďakujem Pánu Bohu a všetkým,
ktorí mne a mojim vnučkám pomohli
zúčastniť sa tohto nevšedného, úžasné-
ho zážitku z pútnického miesta, kde sa
už okolo r. 1900 chodievala modliť moja
stará mama. Pán Boh zaplať!

Katka Doležalová-Štefancová



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnkyFiliálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 19:00 7:30

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

Dt 10,12-22; Ž 147; Mt 17,22-27 6:30

18:00 † Irena, Mikuláš, Štefan

6:30

Dt 31,1-8;(Ž) Dt 32,3-4b.7.8.9+12; Mt 18,1-5.10.12-14 

Pán je vodcom svojho verného ľudu. 18:00 † Jozef

Sv. Maximiliána M. Kolbeho, kň.mč. 6:30

Dt 34,1-12; Ž 66; Mt 18,15-20          Nech je

zvelebený Boh; on dal život mojej duši. 18:00 † Jozef, Barbora

Nanebovzatie Panny Márie 6:15 Ranné chvály

Zjv 11,19a;12,1-10a-c; Ž45;1Kor15,20-27a; Lk1,39-56 6:30 prikázaný sviatok

16:00

18:00 ¤ pro populo

6:30

Joz 24,1-13; Ž 136; Mt 19,3-12

Lebo jeho milosrdenstvo je večné. 18:00 † František, rod. Semankova

Joz 24,14-29; Ž 16; Mt 19,13-15 7:00 ¤ Anna

Ty, Pane, si moje jediné dobro. 18:00 † Veronika

7:10 Ranné chvály

7:30 ¤ Elena

Jer 38,4-6.8-10; Ž 40; Hebr 12,1-4; Lk 12,49-53 9:00 † Július, Mária

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Štefan

So       

17. 8.

Št      

15. 8.

Ne 

18. 8.

St        

14. 8.

Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, 

svojho Boha.

Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená 

zlatom.

Pane, príď mi čím skôr na pomoc.

20. nedeľa v období cez rok

Po       

12. 8.

Ut       

13. 8.

Pi         

16. 8.
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Ďakujeme všetkým dobrodincom,
ktorí prispeli svojím darom na
podporu detského tábora Škria-
tok.

2. Na budúcu nedeľu 18. 8. vyhlasu-
jeme farskú zbierku na reštauro-
vanie fasády veže kostola. Sú-
časne s reštaurovaním Mesto
Trebišov pripravuje projekt a rea-
lizáciu elektroinštalácie osvetle-
nia veže kostola, ktorá sa týmto
spôsobom stane okrasnou domi-
nantou mesta a Mariánskeho ná-
mestia.

3. Na financovaní rekonštrukcie
nemocničnej kaplnky sa bude po-
dieľať aj Gréckokatolícka cirkev,
ktorá v nej zabezpečuje pastorá-
ciu pre katolíkov východného ob-
radu.

4. Vo štvrtok je prikázaný sviatok
Nanebovzatia Panny Márie.
V omšiach požehnáme kvety a by-
linky. Náš kostol je v tento deň
obdarovaný plnomocnými odpust-
kami od časných trestov za hrie-
chy v Roku viery, za obvyklých
podmienok.

5. V nedeľu 18. 8. je odpustová sláv-
nosť Zosnutia Presvätej Bohoro-
dičky v gréckokatolíckom chráme
o 10. hod. Celebrantom bude doc.
Michal Hospodár a kazateľom no-
vokňaz Ján Kocurko. Sme srdečne
pozvaní.

6. V nedeľu 18. 8. pripadá našej far-
nosti celodenná arcidiecézna
poklona Sviatostí oltárnej. Vo
farskom kostole bude vystavená
sviatosť k poklone od 11.30 do 18.
hod. a vo filiálnom kostole od
8.30 do 12. hod. Prosíme Ružen-
cové bratstvo o zabezpečenie ado-
rantov. V Charitnom dome bude
pol hodiny po sv. omši.

7. Začíname organizovať štvrtý roč-
ník pešej púte do mariánskej

18.8.2013 7:30 9:00 10:30 18:00

1. čítanie D. Biž J. Hudaček L. Markovičová

žalm D. Telepčáková

2. čítanie B. Dinisová Z. Torbová M. Vargová

prosby M. Bižová M. Lörinčíková H. Fraňová

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:

Štefan Hrinda a Petra Adamčiková
Ohlasujú sa druhýkrát:

Vladimír Bačko a Andrea Jakimová
Marcel Kleščinský a Veronika Kurucová
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 3. 8. sviatosť krstu
prijal Milan Bodnár. Vítame ho
v našom spoločenstve. Nech je

rodičom na radosť a svetu na osoh.

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. Podmienky
sú rovnaké, ako v predošlých
ročníkoch.

8. Na Svetových dňoch mládeže sa
zúčastnilo viac ako tri a pol milió-
na ľudí, pričom pomer žien a mu-
žov bol 55:45. Najväčší počet
mladých hostila mestská pláž Co-
pacabana v sobotu a v nedeľu 27.
a 28. júla. Pri modlitbovej vigílii
bolo prítomných 3,5 milióna a pri
záverečnej nedeľnej eucharistii
dokonca 3 milióny 700 tisíc veria-
cich. Na podujatie sa pritom riad-
ne zapísalo 427 tisíc mladých zo
175 krajín, z čoho 60% tvorili mla-
dí vo veku od 19 do 34 rokov. Ka-
techézy sa konali na 264 miestach
v 25 jazykoch, 100 miest na prija-
tie sviatosti zmierenia. Spolu
s mladými prišlo 644 biskupov,
vrátane 28 kardinálov, 7 814 kňa-
zov a viac ako šesťsto diakonov.


