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August „mesiac púti“ KLOKOČOV
Gréckokatolícky chrám, zasvätený Zosnutiu Presvätej Bohorodičky, pochádza z roku
1835. Nachádza sa v ňom kópia zázračnej ikony.Na kópii zázračnej ikony v Klokočove je
uvedený tento text: „Skutočná ikona Bohorodičky, ktorá v roku 1670, v chráme rusínskej
dediny Klokočov, ktorá patrí k Vinianskemu zámku v Hornom Uhorsku, pred zrakmi
mnohých slzila, a potom, keď ju akýsi heretik nožom prebodol, zalievajúc sa slzami
plakala. Na zadnej strane tejto ikony je zaznamenané, že je kópiou a že ju podľa originálu
namaľoval roku 1769 F. Kramer vo Viedni, a táto kópia zázračnej ikony bola dňa 12.
marca 1769 rakúskym cisárom darovaná mestu Prešovu namiesto originálu. Ďalej je ešte
poznamenané, že kópia bola roku 1802 obnovená maliarom Bodom. V týchto
historických zápisoch je zdôraznené, že ikona slzila pred mnohými ľuďmi, ktorí slzenie
videli a tiež, že slzenie sa zmenilo na plač, keď ikonu prebodávali nožom. Ako historické
doklady o ikone sa ešte zachovali inventarizačné záznamy z majetku Františka II.
Rákociho z roku 1711, v majetku ktorého Klokočovská ikona bola bohato ozdobená
drahokamami. Ďalej presný zápis dokumentu pokladníka Františka II. Rákociho, ktorý
opísal ikonu roku 1688, potom ešte zborník duchovných piesní z roku 1724 z Kamienky
(okres Stará Ľubovňa), v ktorom je zapísaná Pisň o obrazi Klokočevskom.

MILODARY ZA MESIAC JÚL
Dátum
5.7. zvonček
12.7.zvonček
17.7.zvonček
19.7.zvonček
20.7. zvonček
26.7. zvonček
Dary

Zbierka
svojpomocný
fond

HAVAJ

MAKO

OZNAMY
BYST

7.8. spoveď chorých o 7.30
Havaj o 13.00 Makovce
9.8. zbierka katechizácia
a katolícke školy
15.8.(sobota)púť na odpust do
Klokočova odchod autobusu
o 15.00 hod.

Upratovanie v chráme:
8.8. r. Skysľákova 100
14.8.r. Popovičova 99
22.8.r. Drozdova 98
28.8.r. Šmajdova 97

Príjemné čítanie praje o.Marcel!mobil:0910792121,miriam.ilkova@gmail.com

Prvý zo série zázrakov… Nezvyčajné slzenie ikony v Klokočove v roku 1670
bolo prvým zo série „zázrakov“ aj v iných oblastiach. V roku 1696 plakala ikona v Pócsi,
v roku 1699 ikona v Mikole v Sedmohradsku, v roku 1717 ikona v Sájopálfalva a
nakoniec ikona v Ľutine v roku 1852. Klokočovská ikona spomedzi ostatných obrazov
teda ronila slzy ako prvá v roku 1670. Chýr o zázraku sa veľmi rýchlo rozšíril do celého
Uhorska. Ako to vlastne bolo? Roky sedemdesiate ako i celé 17. storočie boli rokmi
vojen na celom území Mukačevskej eparchie. Bojovali medzi sebou z jednej strany
maďarskí magnáti – kalvínskej viery, z druhej strany habsburské vojská – katolíci. Obe
strany sa vzájomne ničili, avšak horšie bolo to, že obe strany nešetrili gréckokatolícke
chrámy a kláštory, ktoré viackrát v priebehu celého 17. storočia horeli, a v nich zhoreli aj
dokumenty. Takto to mohlo byť aj s klokočovským chrámom, ku ktorému sa blížilo
maďarské kalvínske vojsko. Bola to pravdepodobne nedeľa, alebo sviatok, pretože v
chráme bolo veľa ľudí. Zišli sa tu, pretože počuli o slzení ikony Bohorodičky na
ikonostase pri cárskych dverách, namaľovanej na drevenej doske, ktoré trvalo niekoľko
dní. Ľudia v chráme ani nespozorovali, že do dediny vošlo maďarské kalvínske vojsko.
Spamätali sa až vtedy, keď vojsko s krikom vbehlo do chrámu a začalo nožmi a
bajonetmi rezať ikony. Keď zastali pred ikonou Bohorodičky, v očiach Bohorodičky
uvideli slzy. Vojak zdvihol bajonet, aby prebodol ikonu a vtedy ľudia videli, že z očí
ikony cícerkami tiekli slzy. Presvätá Bohorodička plakala… Nevie sa, či vojak,
vyľakaný, odstúpil od ikony, či prítomní ľudia mu zastali cestu k ikone, ktorú vytrhli z
ikonostasu a utiekli s ňou do lesa. Pravdepodobne stalo sa to druhé, pretože vojaci
podpálili chrám, ktorý zhorel. Ikona bola zachránená, aby potomkom odkázala slávu
tohto zázraku.

Program bohoslužieb a oznamy
Deň

HAVAJ

1.8.

8.00 +Mária, Mária,
Milena, Vasiľ a ost.
z r. Kocanovej 114
9.30 *Martina, Marek,
Ľubomír, Radka, Laura,
Sofia, Jozef, Božena
r. Gundzikova 120
18.00 + Slavomír, Júlia,
Peter, Ján, Helena
r. Džavoronkova 123
8.00 *Marián, Ján, Terézia,
Andrej, Cyril, Peter,
Dominika, Maxim, Rita
r.Komišakova 127
*Marián
r. Komišakova 127
18.00 + Jozef
r. Zdenovcova 138
18.00
* Vladimír s rod.
r. Zdenovcova118
18.00 * Za ctiteľov
Božského srdca a chorých
farnosti

-

-

7.00 * Mária
Trebišovska 40

8.15 Za farnosť

-

-

10.30
*r. Petruňákova

9.00
+ Vasiľ Mikitka
r. Pročova 32

-

-

16.30
* Adrián, Dominika
r. Pančurova 6
12.00 *Za ctiteľov
Božského srdca

15.00
Za farnosť

8.00 + Júlia, Michal, Peter,
Marián - r. Kaliňáková
8.30 * z r. Viňarskej 107

-

-

7.30
*Rastislav s rod.
r. Kuzmova 57

10.00
Za farnosť

10.00 + Júlia Kurejová
40 – dňová s panachídou
18.00
+Júlia r.Gundzikova 120

-

-

16.45 + Ján, Mária,
Michal, Júlia, Ján,
Helena
r. Štefancova 8
7.45 *Mária
Jacečkova 37

15.30
+z r.
Koťuchovej

2.8.
10. nedeľa po
Päťdesiatnici
3.8.

4.8.

5.8.
6.8.
Premenenie
Pána-myrovanie
7.8.

8.8.
9.8.
11. nedeľa po
Päťdesiatnici
sv. ap. Matej
10.8.
11.8.
12.8.
13.8.
14.8.

15.8. Zosnutie
Pr. Bohorodičky
myrovanie

9.00 *Zuzana s rod.,
Slavomír s rod.
r. Demčákova 20

MAKOVCE

BYSTRÁ

10.00
*Za
ctiteľov
Božského srdca

10.15
Za farnosť

Deň

HAVAJ

16.8.
12. nedeľa po
Päťdesiatnici

9.00 *Silvia s rod.,
Martina s r., Ján
r. Skičkova 126

17.8.

8.00 +Anna
Bančáková s p.
r. Kundrátova 12
8.00 *Stanislav s rod.
r. Homzova 145
18.00 +Mária, Štefan,
Ján, Júlia, Michal,
Peter
r. Komišáková127
8.00 +Anna, Peter
a os.z r. Kaščákovej 49
10.00 *Katarína s r.
r. Bodnárova 55

18.8.
19.8.
20.8.
21.8.

22.8.
23.8.
13. nedeľa po
Päťdesiatnici
24.8.

25.8.
26.8.
27.8.
28.8.

29.8.
Sťatie hlavy
Jána Krstiteľa
pôst
30.8.
14. nedeľa po
Päťdesiatnici
31.8.

MAKOVCE

BYSTRÁ
10.15 Za farnosť

8.00 *Juraj, Anna,
Miroslav s r., Zdenek
s r., Jarmila s r.
r. Drozdova 45
-

-

-

-

16.45 +Helena

-

-

-

7.30 *Lucia, Maroš,
Peťa, Peter, Matúš
r. Komišákova 6
-

8.45 *Lenka, Mária,
Tóno a ost. z r.
Vojčíkovej,
Fečkovej a Šakovej
-

-

-

8.00 na úmysel

10.15 na úmysel

9.00 *Mária s rod.
r. Skysľakova 56

8.00 Za farnosť

8.00 *Za všetkých
dobrodincov farnosti

-

10.15 *Pavol, Erika,
Nikola, Marián,
Kvetoslav
r. Koťuchova 1
-

8.00 *Ján, Helena,
Mária, Anna, Irena,
Alžbeta s rodinami
r. Komišákova 127
18.00 *Peter, Štefan,
Michal
r. Timkova 18
9.00 *Irena, Mikuláš
s rod.
r. Darivčákova 121

