
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou - Čemerné

Ročník X./2017 Číslo 1

10 rokov, čo (nie) SI medzi nami
Ako zhmotniť zážitky a príbehy?

Ako priviesť myšlienky do nehy?

Veď je ich tak veľa. A slov tak strašne málo...

Bolo jednoduchšie ma vysvätiť, ako vysvetliť. Dá sa bezo mňa zaobísť, len ja sa neviem

neobísť. Mnohým na mne záleží. Nie je ťažké skrývať sa. Iné je však pýtať sa ako vysvetliť
seba, keď sme zemou i kúskom neba? A tak sa pýtam sám seba. Čo vlastne v sebe nosím?
Kúsok neba? Či iba seba? Tak mi odpovedz prosím….
Viera je vraj skok do prázdneho bazéna. Až keď uveríte, že sa niečo stane a urobíte prvý
krok do prázdna, až vtedy sa bazén naplní. Prečo začínam
svoje rozprávanie práve o viere? Lebo na nej to všetko
stojí. 
Keď sa dozviete svoju diagnózu, máte pred sebou veľa
možností. Môžete sa zveriť do rúk lekárov, môžete začať
cestovať, užívať život, kým sa dá, čakať na zázrak,
vyhľadať ľudových liečiteľov, tváriť sa, že sa nič nedeje...
Môžete aj urobiť spomínaný krok do prázdna. Nepoviem
Vám, čo ten krok je, pretože u každého človeka môže ísť
o niečo iné. Mojím krokom do prázdna bolo uveriť, že
Boh je blízko. Že môj život je v Jeho rukách. Že všetko
dobre dopadne, bez ohľadu na to, ako to dopadne.
Dôležité bolo moje rozhodnutie. Život alebo smrť boli len
vedľajším efektom...
20. 11. 2007
Včera mi lekári oznámili, že končia s liečbou, pretože
ďalej to už nemá význam. Vraj ak sa dožijem nového
roku, tak to bude zázrak. Áno, - zázrak je to, čo ma môže zachrániť. Oci, nechám to na tebe
či ma uzdravíš alebo urýchliš naše vzájomné stretnutie. Viem, že ma miluješ ale ver mi, že
je to pre mňa ťažké, keď mám záchvat a lapám po dychu. Ale toto všetko obetujem za našu
farnosť a najmä za mladých a birmovancov. Každé zakašľanie, každú kvapku potu.
ĎAKUJEME… O. Martin, odpočívaj v pokoji!

(pripravila Dominika Čechová)

vdp. Martin Čelovský
* 23.2.1976 +4.12.2007
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V Eucharistii je Ježiš skutočne prítomný

svojím telom a krvou v podobe chleba –
hostie. Niekedy je hostia vystavená v krásne
zdobenej schránke, monštrancii. Ide o
vystavenie Najsvätejšej sviatosti. V
monštrancii je Ježiš jasne viditeľný pre
všetkých, aby ho mohli chváliť. Okrem
prijímania Eucharistie neexistuje na svete
lepší spôsob, ako sa priblížiť k Bohu.
Adorácia. Keď kľačíme, sedíme alebo sme
inak prítomní pred Kristovým telom
vystaveným v monštrancii, môžeme ho
adorovať. V tomto druhu modlitby je Pán
veľmi blízko pri nás. Je pri nás blízko aj
fyzicky. Môžeme sa na Ježiša pozrieť a
povedať mu čokoľvek. Všetky svoje starosti
a problémy môžeme vložiť do jeho rúk. Stačí
len zotrvať v tichosti pri Ježišovi. Na ničom
inom nezáleží. Toto je podstata tichej
adorácie. Sv. Ján Mária Vianney, farár z
Arsu, rozpovedal príbeh farmára, ktorý v
kostole strávil hodiny pri pohľade na
svätostánok. Keď sa ho farár Vianney spýtal,
čo tam robí, farmár odpovedal: „Som tu s
Ježišom. Pozerá sa na mňa a ja na neho.“
Tento človek zachytil podstatu adorácie.
Svoju lásku k Ježišovi preukazujeme
jednoducho tým, že sa na neho pozeráme a
sme s ním. Je to veľmi osobné a intímne

stretnutie. Na stretnutie s Ježišom
nepotrebujeme slová. Nuda? Môže sa zdať,
že to je nuda len kľačať alebo sedieť v
kostole a nič nerobiť. Presne o to však v
adorácii ide: Nič nerobiť, len tam byť. Keď
takto trávime čas s Ježišom, priznávame, že
sme od neho úplne závislí. Všetko, čo
robíme, je zbytočné, ak to nepochádza od
Boha. Ak Bohu venujeme čas v tichej
adorácii, dávame mu šancu niečo nám
povedať. Sme v jeho prítomnosti! Je to
dôležitý okamih našej osobnej modlitby.
Môžeme si čítať z modlitebnej knižky alebo
zo Sv. písma. Nemusíme však robiť nič a len
buďme s Ježišom. V tom je podstata
adorácie. Eucharistická adorácia.
Najsvätejšia sviatosť je niekedy slávnostne
vystavená. Vystavenie Najsvätejšej sviatosti
sa začína a končí okiadzaním, spevom a
spoločnými modlitbami, ktoré vedie kňaz
alebo diakon. Spoločenstvo veriacich tak
môže spolu adorovať fyzickú prítomnosť
Ježiša v Eucharistii. Počas výnimočných dní,
na Zelený štvrtok a na sviatok Kristovho tela
a krvi sa môže konať procesia s Najsvätejšou
sviatosťou. Kňaz, alebo i biskup, nesie
Najsvätejšiu sviatosť okolo kostola alebo po
uliciach mesta a veriaci ho nasledujú. Všetci
doslovne putujú s Ježišom. Pápež Ján Pavol
II. povedal: „Cirkev a svet veľmi potrebujú

Ježiša uctievame v Eucharistii svojou tichou prítomnosťou: pozeráme sa na neho a on sa
pozerá na nás. Všetko mu môžeme povedať.  

Ako máme tráviť čas počas adorácie? 
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eucharistický kult, Ježiš nás očakáva v tejto
Sviatosti lásky. Neľutujme svoj čas a poďme
sa s ním stretnúť v adorácii, v rozjímaní
plnom viery a buďme ochotní zadosťučiniť
za veľké viny a zločiny sveta.“ Čo je
Najsvätejšia sviatosť? Jedna zo siedmich
sviatostí sa volá Najsvätejšia sviatosť
oltárna. Boh nám vo všetkých sviatostiach
dáva milosť, teda svoj vlastný život. V
Eucharistii však je skutočne prítomný.
Vidíme chlieb – hostiu, je to však Kristovo

telo. Eucharistii preto vzdávame rovnakú
úctu, akú by sme vzdávali Bohu, keby pred
nami stál. Po slávení Eucharistie je Kristovo
telo uložené do svätostánku. Sviečky alebo
lampička horia vo dne v noci na znak
ustavičnej a živej prítomnosti Ježiša. Vždy,
keď prechádzame okolo svätostánku,
kľakáme pred ním z úcty k Ježišovej
prítomnosti.                         (Dominika  Čechová)

Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

1. čítanie: Iz 63, 16d-17. 19de; 64, 2c-7
Ž: Ž 80, 2+3bc. 15-16. 18-19
Refrén: Bože, obnov nás, rozjasní svoju tvár a
budeme spasení.
2. čítanie: 1 Kor 1, 3-9
Evanjelium: Mk 13, 33-37

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Keď človek dobre nespí, môže to priniesť i veľké zdravotné komplikácie. Prečo teda Ježiš
vyzýva bdieť? Jeho výzva poukazuje na pozornosť, ktorú nesmieme stratiť. Množstvo úloh
a podnetov, ktoré prináša bežný život, spolu so snahou využiť aktívne odpočinok, veľmi
ľahko odvádza pozornosť od závažných tém, ako je večnosť, zmysel života, orientácia na
základné hodnoty… Je však treba rozlíšiť život v trvalom napätí a strachu, že sme niečo
urobili nedostatočne, od ľahostajnosti, lenivosti a sebectva. Viera nás vedie k vedomiu
Božieho víťazstva a teda aj pokoja, pokiaľ vydávame svoj život do Božej náruče, učíme sa žiť
v súlade s Bohom a Boh pre nás nie je prázdnou skutočnosťou. Kristovo „bdejte“ je
radostné nasmerovanie našich vlastných krokov tak, aby sme kráčali rovnakým smerom,
ktorým kráča Pán.     (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára

Vzácny hosť

Dňa 8. 12., na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, bude slávnostnú svätú

omšu o 1800 celebrovať cirkevný právnik JCDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD. a po jej skončení
bude príležitosť stretnúť sa sním a vypočuť si krátky výklad dôležitých častí manželského
práva - napr. dôležitosť predmanželskej prípravy (otázka predmanželského spolužitia),
miešané manželstvá (katolík + evanjelik, pravoslávny...), forma uzavretia manželstva
(miestna a osobná pôsobnosť), ale aj otázka rozpadu manželských zväzkov (rozvod, odluka,
nulita). Témy budú reflektovať cirkevnoprávnu náuku po Synode o rodine. Počas stretnutia
bude možné klásť hosťovi otázky. 
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Cyklotúra

Streda 12. 7. 2017 - pokračovanie

Pomaly ale hlavne opatrne schádzame

dole. Vychádzame úplne von na
priestranstvo pred bazilikou a vychutnávame
si pohľad smerom hore na veže, kde sme
práve boli. Náš pohľad upútal obrovský zlatý
nápis na priečelí baziliky nad vchodom:
SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA TEBE
SLOVENSKÁ SPIEVA KRAJINA. 
Obchádzam ešte baziliku dookola a
prichádzam na dvor za kláštorom. Tu sú štyri
obrovské garáže. Podľa otca Ondreja je to
jediné, čo ostalo dobré po bývalom režime. V
jednom parkovali cez noc aj naše bicykle.
Obzerám vonkajšie priestory kláštora. Je tu
krásne átrium v strede, ktorého je fontána (v
súčasnosti nefunkčná). Na konci na ľavej
strane v kúte je malé vyvýšené pódium aj s
premietacím plátnom. Okolo pódia sú
lavičky. Na druhej strane je vysoký drevený
kríž. Hneď vedľa kláštora po pravej strane je
veľké ihrisko. Na ňom sú teraz dva indiánske
stany, medzi nimi vysoký drevený totém a
pred nimi krížový stojan na  kotlík. Znova sa
nachádzam pred bazilikou. Je tu obrovská
plocha a za ňou je lipový sad. Lipy sú veľmi
staré, o čom svedčí ich výška ale hlavne
obvod ich kmeňa. Veľmi dobré miesto na
oddych pre pútnikov. Na začiatku tohto
lipového sadu na ľavej strane je v malom
štvorcovom kovanom železnom oplotení
kamenná socha Sedembolestnej Panny
Márie na obrovskom podstavci. Na podstavci
je text: Ku cti a chvále sedmibolestnej
Rodičky Božej postavila Helena Malinovszký
Občanka šasstinská roku 1883. 
Z našej národnej baziliky sa nám nechce
odísť. Už je 12:20 a stále sme tu. O 13:00
spoločné foto pred bazilikou a s požehnaním
otca Ondreja sa vydávame na ďalšiu púť. 

Dnešný cieľ - Marianka. 
Prechádzame dedinami Borský Svätý Jur,
Sekule, Moravský Svätý Ján. Cesta je stále
rovnaká. Rovná. Sem tam nejaké prevýšenie.
Flóra je všade rovnaká. Ako keby sme stáli na
jednom mieste. Taká, ako by som to nazval.
Taká skromnejšia a chudobnejšia ako u nás.
Taká, ktorá musí rásť na piesku, kde má málo
výživných látok a málo vlahy. Pred dedinou
Leváre sa to trochu mení. Prechádzame
borovicovým lesom. Ale akým lesom?
Umelým. Všetky borovice sú rovnako vysoké,
rovnako široké a rastú v zástupoch, v radoch,
približne v dvoch metrových medzerách. Ako
keby tu stáli nastúpení vojaci. Po obidvoch
stranách oddeľuje les od cesty hlboký rigol.
Je to kvôli preneseniu požiaru z jednej strany
lesa cez cestu na druhú stranu. Za dedinou
nás cesta vedie rovno do Malaciek.
Vchádzame do mesta a mňa fascinuje pohľad
na synagógu. Je tak vynovená ako keby ju
teraz nanovo postavili. Pokračujeme ďalej
mestom, hľadáme reštauráciu, kde by sme sa
mohli naobedovať a mať bicykle pod
dozorom, keď mi zrazu zazvoní mobil. Bez
zobrazenia čísla. S ťažkosťou prijímam hovor.
Poviem vám, nie je to jednoduché, vytiahnuť
z vrecka mobil, prijať hovor, s druhou rukou
riadiť bicykel, sledovať cyklistov pred sebou,
semafóry, netrpezlivých chodcov a to všetko
pri rýchlosti viac ako 20 km/hod.. Najhoršie
bolo, keď som potreboval s jednou rukou
zastaviť bicykel a potom sa znova pohnúť.
Riadny adrenalín. Volali mi zo železníc.
Konečne. Je dva a pol dňa pred naším
odchodom autovlakom späť na východ. Po
schválení našej žiadosti o výmenu vozňa na
prepravu bicyklov musíme najneskôr dva dni
pred odchodom zaplatiť, aby akceptovali
našu žiadosť a vymenili vozeň v súprave. Je
už menej ako dva a pol dňa do nášho
odchodu a oni mi až teraz zavolali. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(Peter Tóth)
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Z farskej matriky

Vmesiaci november prijal sviatosť krstu: 

Lukáš Berdák

Sobáše neboli žiadne

Opustili nás:
Ing. Pavol Gazda
Helena Hricová
Anna Sotáková
Mária Popovičová
Július Hreha

- Počul som, že si bol v Benátkach. Akí sú tam
ľudia?
- Neuveriteľne veselí. Predstav si, mesto je
zatopené, po uliciach sa dá jazdiť iba na člnoch,
a oni si ešte aj vyspevujú.

Zlé jazyky hovoria, že názor našich veľhôr vymysleli Východniari. Cestovali raz z Prešova
rýchlikom do Prahy a jeden z nich ráta kopce:
Ta jeden, ta dva, ta tri...

Pýta sa majiteľ bytu stavbyvedúceho:
-  Nie sú tie steny príliš tenké?
-  Ale to sa vám len zdá. Veď na steny prídu ešte tapety.

Téma slohovej úlohy znela: „Čo by som robil, keby som bol riaditeľom?“ Žiaci usilovne píšu,
len malý Ferko pozerá nečinne.
- Prečo nepíšeš? – pýta sa ho učiteľka.
- Čakám na sekretárku, - znela odpoveď.

- Rada by som vedela, ktorý z mojich ctiteľov bude najviac sklamaný, ak sa vydám.
- To ti môžem povedať hneď. Ten, ktorý si ťa vezme.

(dodala Anna Sabolová, ml.)

Zdroj: Ján Rybár – Smiechom povedať pravdu
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Festival dobrých správ v Čechách ocenil
krátky film o Titusovi Zemanovi  

Ostrava 27. novembra (TK KBS)

Medzinárodný Festival dobrých správ
ocenil krátky film, ktorý zachytáva životnú
púť blahoslaveného Titusa Zemana.
Video, ktoré malo svetu priblížiť hrdinskú
obeť saleziána s názvom Titus Zeman –
mučeník za duchovné povolania, získalo v
kategórii krátkometrážny snímok do 15
minút prvé miesto.
Festival s desaťročnou tradíciou organizuje
Sdružení Telepace a televízia Noe v
spolupráci so študentmi Katolíckej
univerzity v Ružomberku. Najlepšie filmy
hodnotila štvorčlenná odborná porota a
do hlasovania sa zapojili aj televízni diváci.
Tohtoročný festival sa uskutočnil 15.-17.
novembra v Ostrave. Autorom výhernej
snímky je saleziánsky odchovanec Roman
Maturkanič, ktorý v súčasnosti pôsobí ako
režisér. O strih a grafickú stránku filmu sa
postaral Róbert Chovanec, člen
mediálneho tímu saleziánov dona Bosca
na Slovensku. “Čo sa týka archívnych
materiálov, mali sme k dispozícii fotky a
pár dokumentov. Do filmu sme preto
zakomponovali niekoľko grafických prvkov,
ktoré mu v konečnom dôsledku dodali
dynamiku a súčasný nádych,” povedal.
Krátky film o Titusovi Zemanovi bol ešte
pred septembrovou udalosťou
blahorečenia preložený do šiestich
svetových jazykov. Záujemcovia si ho môžu
pozrieť na saleziánskom Youtube kanáli. 
Prevzaté zo stránok 
www.zasvatenyzivot.sk a 
www.saleziani.sk.       

Laura ponúka opäť projekt adventných
zamyslení Projekt Vianoce!

Bratislava 24. novembra (TK KBS) Laura,

združenie mladých ponúka tradičný projekt
adventných zamyslení pod názvom Projekt
Vianoce! Každý deň bude uverejňovať
zamyslenia mladých nad evanjeliom dňa,
tentoraz pod heslom zažime rozžiarené
Vianoce! Mladí dobrovoľníci už ôsmykrát
pracujú na obľúbenom projekte, aby opäť
priniesli krátku meditáciu nad evanjeliom
ako aj podnety na zahĺbenie sa alebo úlohy
do každodenného dňa a tak potvrdili
výnimočnosť a dôležitosť modlitby v
adventnom období. 
"Projekt Vianoce! je výbornou
príležitosťou stíchnuť, zamyslieť sa a
správne sa pripraviť na krásne vianočné
obdobie." hovorí Daniela, fanúšička
projektu. Projekt si kladie za cieľ pomáhať
čitateľom pri budovaní duchovného vzťahu
s Bohom prostredníctvom modlitby a
Svätého Písma a pripraviť sa tak na pokojné
prežívanie vianočných sviatkov. "Zaujímavé
je, že projekt ani po siedmych rokoch
nepadá do zabudnutia, ba naopak teší sa
neustále veľkej obľube a do radov
dobrovoľníkov ako aj organizátorov stále
pribúdajú nové posily. Preto nemôžeme
sklamať našich fanúšikov a budujeme
tradíciu projektu usilovne aj naďalej,”
hovorí Martina organizátorka projektu.
Zamyslenia budú pribúdať každý deň od
prvej adventnej nedele až do 25. 12.
Čitatelia ich nájdu na Facebooku pod
názvom projektu alebo na domovskej
stránke laura-mladez.sk.

(dodala Anna Sabolová ml.)
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 10.12.-16.12. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Júlia Breznická.   

Nácvik zboru: V sobotu 9.12. popoludní o 1330 bude v pastoračnom centre nácvik detského
zboru. 
Roráty: V adventnom období budeme mať možnosť v utorky zúčastniť sa na rorátnych

svätých omšiach o 600 a len pri sviečkach. V najbližší utorok pozývam zvlášť dospelých, aj na
raňajky na faru po omši.
Chlapci za betlehemcov: Chcem poprosiť všetkých chlapcov, ktorí by boli ochotní robiť počas
Vianoc službu betlehemcov, aby sa prihlásili u Jakuba Demčáka alebo Radoslava Baču.
spoveď: Blížia sa Vianoce a je dobré v predstihu myslieť aj na dušu. Môžete sa vyspovedať aj
v tomto týždni pred sv. omšami v pondelok, stredu a štvrtok.

stretnutie lektorov: V nedeľu 10. 12. pozývam na stretnutie o 1530 lektorov našej farnosti.
Ostaňte po ruženci v kostole.
Advent s Konferenciou biskupov slovenska: Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do projektu
Advent s Konferenciou biskupov Slovenska. Projekt bude trvať od 3. decembra (Prvej
adventnej nedele) do 24. decembra 2017 (Štvrtej adventnej nedele). V tomto čase budú
môcť záujemcovia získať každý deň e-mail myšlienku s fotografiou. Zaregistrovať sa dá na
https://zamyslenia.kbs.sk.

Rady: Prosím o stretnutie farských rád – ekonomická v pondelok 4.12. o 1930 a pastoračná

vo štvrtok 7.12. o 1900.
Zimný štadión: V dnešnú nedeľu (3. 12.) máme ako farnosť k dispozícii zimný štadión od

1915 do 2015. Poprosím účastníkov korčuľovania o poplatok 2 € na osobu. Zodpovedná
osoba bude určená.
Rozpis lektorov:
2. advetná nedeľa: 8.00 hod. – r. Jenčova; 10.00 hod. - r. Baníkova, r. Hrubovska.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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PPONDELOKONDELOK 04.12.201704.12.2017 Sv. spoveď: 1700

sv. omša: 1800 + Ján Hamza

Poklona sv. Olt.: 1845

UU TOROKTOROK 05.12.201705.12.2017 sv. omša: 600 ZBP Irena (70 rokov)          

ss TREDATREDA 06.12.201706.12.2017
Sv. Mikuláša, biskupa (ľubovoľná

spomienka) 

Sv. spoveď: 1700

sv. omša: 1800 + Martin Čelovský, kňaz 
(detská) (10. výročie) 

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 07.12.201707.12.2017
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa

Cirkvi (spomienka) 

Sv. spoveď: 1700 spojená s poklonou Sv. Oltárnej

sv. omša: 1800 + Ján Tomko, st. (30. výročie) 

PP iATOKiATOK 08.12.201708.12.2017
Nepoškvrnené počatie Panny

Márie (slávnosť) – prikázaný

sviatok 

sv. omša: 1600 za farnosť

sv. omša: 1800 + Alexej, Anna a Michal 
Sotákoví

+ Mikuláš, Zuzana, Michal

ss OBOTAOBOTA 09.12.201709.12.2017 sv. omša (JaA): 1800 + Mária a Michal Rusnákoví 

NN EDEľAEDEľA 10.12.201710.12.2017

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

sv. omša: 800 ZBP Anna Feníková (75 rokov)  

sv. omša: 1000 za farnosť        

Sv. ruženec: 1430

LiTURgiCKýLiTURgiCKý PROgRAMPROgRAM ODOD 04.12.2017 04.12.2017 DODO 10.12.201710.12.2017

“Mudrovať, to je prepych slabochov.” (Louis Bromfield)


