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Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

odporúča 

vyhlásiť pápežským dekrétom Presvätú Bohorodičku  za Patrónku Zemplína  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik 

 

   

 V Trebišove 24. 01. 2020 

 

 

                                                                                            PhDr. Marek Čižmár, v. r. 

 

 

 

 



 
 

Dôvodová správa 

 

 

V roku 2020 uplynie 350 rokov od zázračného slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. 

Odvtedy sa ľudia dolného i horného Zemplína stretávajú s úctou v klokočovskom chráme pri ikone, 

ktorú ľudovo nazývajú  „Patrónkou Zemplína“. 

 

Túto udalosť si chce Košická eparchia pripomenúť v tomto roku rôznymi aktivitami, medzi ktoré 

patrí aj púť veriacich Košickej eparchie s ikonou klokočovskej Bohorodičky do Baziliky svätého 

Petra v Ríme k Svätému Otcovi, ktorý v jej prítomnosti bude celebrovať svätú omšu na sviatok 

svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla (29.06.2020). 

 

Pri tejto príležitosti chce Košická eparchia požiadať Svätého Otca, aby ľudový názov ikony povýšil 

do oficiálnej podoby regionálneho názvu „Patrónka Zemplína“ s poukázaním na skutočnosť, že už tri 

a pol storočia prichádzajú ľudia tohto regiónu k Presvätej Bohorodičke do Klokočova ako na 

najstaršie známe pútnické miesto nášho kraja. 

 

Predložený návrh uznesenia je podkladom pre príslušné vatikánske úrady. 

 

 

 

V Trebišove 24. 01. 2020 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik  
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Vec Patrónka Zemplína- podpora regionálneho názvu 

Vážený pán primátor! 

Váž. pán 
PhDr. Marek Čižmár 
primátor mesta 
Mestský úrad 
M.R.Štefánika 862/204 
075 25 Trebišov 

V roku 2020 uplynie 350 rokov od zázračného slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. 
Odvtedy sa l'ud dolného i horného Zemplína stretáva s úctou v klokočovskom chráme pri ikone, ktorú 
l'udovo nazývajú "Patrónkou Zemplína". 

Túto udalosť si chceme pripomenúť v budúcom roku rozličnými aktivitami, medzi ktoré patrí aj 
púť veriacich Košickej eparchie s ikonou klokočovskej Bohorodičky do Baziliky svätého Petra v Ríme k 
Svätému Otcovi, ktorý v jej prítomnosti bude celebrovať svätú omšu na sviatok svätých, slávnych a 
všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla /29.6.2020/. 

Pri tejto príležitosti chceme požiadať Svätého Otca, aby l'udový názov ikony povýšil do oficiálnej 
podoby regionálneho názvu: "Patrónka Zemplína". 

Preto sa obraciame s dôverou na Vás ako na primátora, ktorý spravujete jedno z miest 
zemplínskeho regiónu, aby ste v mestskom zastupitel'stve predložili návrh odporúčania vyhlásiť 
pápežským dekrétom Presvätú Bohorodičku za Patrónku Zemplína, ako podklad pre príslušné 
vatikánske úrady, s poukázaním na skutočnosť, že už tri a pol storočia prichádzajú l'udia tohto regiónu 
k Presvätej Bohorodičke do Klokočova ako na najstaršie známe pútnické miesto nášho kraja. 

Za Vaše pochopenie a podporu myšlienky mať v našej Nebeskej Matke regionálnu Patrónku 
Zemplína, vám zo srdca ďakujem a želám požehnané sviatky Vianoc a vera úspechov v Novom roku -
a pre nás v Jubilejnom roku "Patrónky Zemplína". 

-~-~~t:Ut~ 
vladyka Milan Chautur CSsR 
košický eparchiálny biskup 


