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Mozaika Krista

Fotomozaika je obrazová mozaika primárneho obrazu pozostávajúca zo stoviek či tisícov

menších obrázkov. Je to ako klasická mozaika z kamienkov, len kamienky sú nahradené
obrázkami alebo fotografiami a spolu vytvárajú nový obraz. 
Akú by asi naše fotografie vytvorili spolu mozaiku Krista? Nejde len o zábavku
počítačových domasedov, je to dobrá analógia ku krstu, ktorý si dnes pripomíname. Pri
krste sa stávame údmi Kristovho tela, vytvárame spolu s Hlavou telo Cirkvi. Máme účasť
na svätosti, službe, učení i utrpení. Môžeme teda dotvárať Kristovo telo, ale môžeme ho aj
znetvorovať, podľa toho, ako sa ku krstným záväzkom staviame - zriekam sa zlého ducha,
i všetkých jeho skutkov, i všetkých jeho pokušení, verím v Boha, Otca všemohúceho…

(M. Stanko)
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Kresťanské manželstvo je zo svojej podstaty jednotné, nerozlučiteľné a otvorené pre
plodnosť. Manželstvo medzi pokrstenými je sviatosť.

Prečo je pre kresťanov manželstvo dôležité? 

Manželstvo je tu už od stvorenia, od

začiatku: „Muž opustí svojho otca i svoju
matku a prilipne k svojej manželke a budú
jedným telom“ Gn 2,24. Špecifickým
znakom manželstva medzi pokrsteným
mužom a pokrstenou ženou je, že v ich
vzťahu má Ježiš veľmi výnimočné miesto.
Manželstvo je pre nich sviatosť. Cirkev
prirovnáva manželský zväzok medzi mužom
a ženou k láskyplnému putu medzi Kristom
a jeho Cirkvou: „Muži, milujte manželky, ako
aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal
za ňu“ Ef 5,25. Tri podstatné prvky. Sviatosť
manželstva má tri podstatné prvky alebo
znaky: jednota, nerozlučiteľnosť a
otvorenosť pre plodnosť. Je to puto medzi
jedným mužom a jednou ženou, ktorí tvoria
verný a jedinečný zväzok. Uzavreté
manželstvo je nerozlučiteľné až do smrti
jedného z manželov. Ježiš povedal: „Čo teda
Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ Mk
10,9. Kresťanské manželstvo je otvorené
pre plodnosť, ale ak jeden alebo obaja
manželia sú neplodní z dôvodov, ktoré
nevedia ovplyvniť, potom deti nie sú
nevyhnutným prvkom pre úplné
manželstvo. Rodina ako cirkev. Nevesta a
ženích si navzájom vysluhujú sviatosť
manželstva. Pred Bohom a predstaviteľom
Cirkvi vstupujú do dôverného a trvalého

vzťahu. Predstaviteľom Cirkvi je zvyčajne
kňaz alebo diakon, ktorý páru požehná. Keď
Ježiš  začal svoje verejné pôsobenie na
svadbe v Káne Galilejskej, poukázal na
dôležitosť manželského života. Deti sa
prvýkrát dozvedajú o viere a učia sa ju
praktizovať v rodine, rodina je teda domáca
cirkev. Pápež Ján Pavol II. nazval
rodinu“prvou školou lásky“, lebo sa v nej
deti učia to najdôležitejšie: ako dať kus seba
druhým. Rodina je „spoločenstvo milosti a
modlitby, škola ľudských čností a
kresťanskej lásky“. Na celý život?
Manželstvo má trvať do konca života. Ako si
však môžeme byť istí, že láska k našej
polovičke vydrží až do smrti? V prvom rade
sa môžeme spoľahnúť, že Boh nám pomôže,
lebo on je zdroj lásky. Okrem toho, milovať
niekoho nie je len pocit, ale aj rozhodnutie.
Samotné city nestačia, aby manželstvo
vydržalo. Práve záväzok milovať jeden
druhého v dobrom i zlom pomáha láske
vydržať a dokonca rokmi rásť. Zmiešané
manželstvo. Existujú zmiešané manželstvá,
ktoré sa vďaka rozdielom obohacujú.
Napriek tomu nám môže manželstvo s
nekatolíckym kresťanom, s človekom inej
viery alebo s ateistom priniesť ťažké
rozhodnutia a situácie, ktoré nás budú
pokúšať, aby sme konali proti sebe a svojmu
vlastnému presvedčeniu. V zmiešanom
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manželstve sa spočiatku môže zdať, že
uplatniť zásadu „ži a nechaj žiť“ pri otázke
náboženstva je jednoduché. Je tu však
nebezpečenstvo, že jeden z manželov si
bude musieť v určitej chvíli vyberať medzi
láskou k Bohu a láskou k manželovi či
manželke. Takéto rozhodovanie je kruté!
Problém nastáva, keď sa narodí dieťa. V akej
tradícii alebo viere bude vychované? Pri
uzavretí manželstva sa katolíci zaväzujú
vychovať svoje deti v katolíckej viere. Ako
mama s otcom vysvetlia, že sa nezhodujú v
niečom takom základnom, ako je viera? Ako
naučia svoje deti prežívať osobný vzťah s
Bohom? Na tieto vážne otázky si musíme
odpovedať skôr, než dobrovoľne vstúpime
do zmiešaného manželstva. Základom
rozhodnutia vy vždy mala byť modlitba.

Sviatosť manželstva. Možno ho zopakovať
iba po smrti manžela alebo manželky alebo
po anulovaní manželstva. Vysluhovateľmi sú
nevesta a ženích v prítomnosti predstaviteľa
Cirkvi. Účinkom je jednota manželov ako
Kristova jednota s Cirkvou, medzi
pokrsteným mužom a pokrstenou ženou je
to sviatostné puto. Spôsobom je súhlas
manželov, darovanie seba prijatie druhého
a formou je vyjadrenie: „Sľubuješ pred
Všemohúcim Bohom, že jej/mu budeš
verným manželom/manželkou a že ju/ho
nikdy neopustíš, ani v šťastí ani v nešťastí,
ani v zdraví, ani v chorobe, a že ju/ho budeš
milovať a ctiť po všetky dni svojho života?
„Sľubujem.“

(Dominika Čechová)

Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

1. čítanie: Iz 42, 1-4. 6-7 alebo Iz 55, 1-11
Ž: 29, 1a+2. 3ac-4. 3b+9c-10
Refrén: Pán požehná svoj ľud pokojom.
Alebo
Ž: Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6   
Refrén: Čerpajme vodu s radosťou z prameňov
spásy.
2. čítanie: Sk 10, 34-38 alebo 1 Jn 5, 1-9
Evanjelium: Mk 1, 7-11

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Pánov krst nie je totožný s krstom, ako ho chápe neskôr kresťanstvo. K Jánovi Krstiteľovi
prichádzajú pokorní ľudia, vedomí si svojho hriechu a symbolicky sa nechávajú obmyť
vodou. Krst pre kresťanov je predovšetkým obmytie od dedičnej viny a je to reálne
odstránenie tejto prekážky. Ježiš zo seba nezmýva žiadnu vinu. On prišiel, aby vzal náš
hriech na seba. A keď toto svoje rozhodnutie ukázal (Ján Krstiteľ presne vystihuje, že Ježiš
nie je pokrstený v rovnakom zmysle ako ostatní ľudia), zjavuje sa celá Najsvätejšia Trojica,
pretože na záchrane človeka sa podieľajú všetky tri osoby Trojice. Znamená to, že naplno
započal Boží projekt záchrany.

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára (od pondelka).
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Cyklotúra

Streda 12. 7. 2017 - pokračovanie

Hoci je napísaný latinsky, Matka Božia je

tu titulovaná staroslovienskym termínom
Bogorodica, syn Boží zasa ako Božič.
Mariánsku úctu si osvojili aj neskorší uhorskí
králi, ako o tom svedčia literárne stvárnené
Životy svätého Štefana Kráľa či svätého
Kráľa Ladislava. Ideológovia Arpádovcov už
v prvej tretine 13. storočia formulovali v
Uhorsko-poľskej kronike tézu o Uhorskom
kráľovstve ako Regnum Marianum, teda
„Máriinom kráľovstve“. Fázovo a obsahovo
posunutú formu novej v tomto zmysle
stredovekej, mariánskej zbožnosti, ktorá
akcentovala skôr panenstvo než materstvo
Márie, do našich krajín priniesla rytierska
kultúra Západu. Soška Panny Márie
„Tálskej“,  je vyrezaná z hruškového dreva.
Výšku má 42 cm. Sedí na tróne s malým
Ježiškom na kolenách. Mária v ruke drží
jablko, ktoré, podobne ako v ruke Kristovej,
symbolizuje vykúpenie a spásu zeme. Na
hlave Márie a dieťaťa sú zlaté korunky,
podľa historických záznamov tých koruniek
mala viac. Najstaršie pochádzajú zo 17.
storočia – prvýkrát sa korunovanie udáva v
roku 1660 na sviatok Ducha Svätého, kedy
korunku z čistého zlata darovali Pavol Pálfi a
Ján Landlskrov, druhýkrát zlatou korunkou
korunoval zázračnú sošku 27. júna 1664
uhorský palatín knieža Pavol Eszterházi.
Neskoršie, pri predpokladanom 900. výročí
vzniku zázračnej sošky, v roku 1930, bola
pripravená nová korunka, ktorú zo zlatých a
strieborných motívnych predmetov zhotovil
bratislavský zlatník Ambróz. Tú má „tálska“
Madona na hlave dodnes. Soška prešla
viacerými úpravami a naposledy bola
reštaurovaná v roku 1974.
V roku 1380, keď bol kostol dostavaný, ten

istý kráľ  Ľudovít I. Veľký slávnostne
preniesol milostivú sošku na hlavný oltár.
Kostol Narodenia Panny Márie je pôvodne
gotický. Gotickú konštrukciu si aj zachoval.
Koncom sedemnásteho storočia bol na
náklady cisára Leopolda I. rekonštruovaný v
barokovom slohu. Z tohto obdobia
pochádzajú štuky, maľby, ozdoby a bočné
oltáre, ktoré sa nachádzajú v lodi kostola. Aj
presbytérium bolo prestavané v barokovom
štýle, ale koncom devätnásteho storočia
(1877) bolo regotizované. Z tohto obdobia
pochádza neogotický hlavný oltár, bočný
oltár Božského Srdca Ježišovho a vitráže v
oknách kostola. Väčšina architektonických
pamiatok v mariánskom údolí pochádza z
obdobia baroka. 
Lurdská jaskyňa a krížová cesta boli
postavené v prvej polovici dvadsiateho
storočia. 
Cisár Ferdinand III. Habsburgský zaviedol
zvyk, že novokorunovaní uhorskí králi z jeho
rodu sa po korunovácii prišli pokloniť Panne
Márii do Marianky. Sošku Panny Márie
povýšil na patrónku Uhorska. 
Rakúski Habsburgovci siahli po španielskom
baroku, ktorého honos a krása až dodnes
vyráža dych. A to bol aj dôvod barokovej
prestavby kostola a pavlínskeho kláštora v
Marianke. Mariánska zbožnosť, ktorú
protestanti zväčša úplne vylučovali, bola
navyše v ľude veľmi populárna. Spojením
týchto pilierov a masovejším používaním
slovenčiny v kázňach čítaných na verejne
konaných mnohotísícových púťach, aj tých v
Marianke, ale aj populárnych
protireformačných argumentačných
knihách sa stalo, že čoraz viac Slovákov,
ktorí boli odjakživa dominantným
obyvateľstvom Slovenska prechádzalo
spontánne na stranu Habsburgovcov. Na
papieri síce stále cuius regio, eius religio,
čiže ten, kto má moc, rozhoduje o konfesii
(vyznanie, viera, presvedčenie, spravidla
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Štatistika krstov, sobášov a pohrebov v našej
farnosti za rok 2017

Krsty: 26 (oproti 63 v roku 2016)
Počet chlapcov a dievčat:  chlapci: 10, dievčatá: 16.

Pohreby: 22 (oproti 23 v roku 2016)
Počet mužov a žien: muži: 10, ženy: 12 
Nezaopatrení: 4 (muži: 3,  ženy: 1)
Priemerný vek úmrtia u mužov: 66,9 rokov (oproti 76,5 rokov v roku 2016)
Priemerný vek úmrtia u žien: 81,7 rokov (oproti 79,9 rokov v roku 2016)
Priemerný vek úmrtia oboch pohlaví: 75,3 rokov (oproti 77,7 rokov v roku 2016)

Sobáše: 21 (22 v roku 2016)
Obidve strany katolícke: 16
Jedna strana nie je katolícka: 5
Najviac sobášov bolo v mesiacoch: jún (5),  august (4).

náboženské) svojich poddaných, skutočnosť
však bola iná. Katolícki Slováci sa navyše
ukazovali aj ako účinná zbraň v boji proti
pyšným reformovaným uhorským,
extravagantným maďarstvom a Istanbulom
navoňaným šľachtickým stavom.
Príťažlivosť katolicizmu po Tridentskom
koncile (skončil 1563) v habsburskom
súštátí, vojenskej porážke posledného
stavovského povstania roku 1711, odrazení
osmanských Turkov pod Viedňou a pri
Štúrove v roku 1683 a ich postupnom
zahnaní za dolný Dunaj, slávila u širokých
más slovenského ľudu zaslúžený úspech. No
netreba v tejto súvislosti zabúdať ani na to,
že lojalita k habsburskému dvoru sa
„vyplácala“. Katolícki Slováci tak v nejednej
mestskej rade Slovenska zaujali miesta,
evanjelických Nemcov, ale platilo to nielen o
mestských radách. Jedným z efektov takto
poňatého širokospektrálneho politického,
náboženského i ekonomického zápasu sa
stal rodiaci sa moderný slovenský politický

národ. Nezastupiteľná úloha v tomto
procese pripadla aj Marianke, ktorá sa popri
Starých Horách a Levočskej hore stala
rozhodujúcim pútnickým miestom, ktoré s
vesmírnou pravidelnosťou integrovalo
Slovákov lojálnych viedenskému dvoru,
uhorskej krajine a svätopeterskému stolcu v
Ríme. Svedčí o tom napríklad fakt, že
pavlínsky páter Alexander Máčaj, ktorý bol,
zdá sa, nielen jedným z významnejších
slovenských kazateľov, ale krátko vykonával
aj úrad priora kláštora, vydal tlačou svoje
kázne v slovenskom jazyku.  V roku 1718 v
Trnave vyšli v kultúrnej západoslovenčine
jeho Chleby prvotín (Panes primitiales, aneb
chleby prwotjn, lačnegyjcym slowa božího
dušem predložene). Je to prvá katolícka
tlačou vydaná zbierka kázní v domácej reči a
bola jedným zo zdrojov inšpirácie pre
kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona
Bernoláka. Marianka tak významne prispela
aj k rozvoju slovenského jazyka.

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(Peter Tóth)
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Vatikán a SR spolu vydajú poštovú
známku k výročiu slovanskej
liturgie

Vatikán 3. januára (RV) Vatikán

vydá v spolupráci so Slovenskom
poštovú známku, ktorá pripomenie
1150. výročie schválenia slovanskej
liturgie. Vatikánske filatelistické a
numizmatické oddelenie zaradilo
projekt do svojho edičného plánu
na rok 2018. Vatikán pripravuje na
tento rok dve desiatky tematických
známok pri príležitosti hlavných
sviatkov a významných cirkevných a
kultúrno-historických výročí.
Historická udalosť, pri ktorej pápež
Hadrián II. v rímskej bazilike Santa
Maria Maggiore prijal z rúk sv.
Cyrila a Metoda bohoslužobné
knihy preložené do slovanskej reči,
požehnal ich a položil na oltár, sa
datuje do prvých mesiacov roka
868. Za prítomnosti pápeža vtedy
zo slovanských liturgických kníh
slúžil sv. Cyril bohoslužbu, pri ktorej
v Ríme po prvý raz zazneli liturgické
hymny v slovanskej reči. S
prítomnosťou svätých solúnskych
bratov pred 1150 rokmi v Ríme sa
okrem pápežského potvrdenia
slovanskej bohoslužby spája aj
kňazská vysviacka skupiny učeníkov
pochádzajúcich z Veľkej Moravy a
zriadenie cirkevnej hierarchie pre
veľkomoravskú oblasť.
Zdroj: www.tkkbs.sk            

(dodala Anna Sabolová ml.)        

Projekt breviar.sk – online Liturgie hodín má
opäť ďalšie novinky 

Bratislava 27. decembra (TK KBS) Projekt

online Liturgie hodín breviar.sk opäť prináša
novinky na webe aj aktualizáciu aplikácie
Breviár, verzia 2.1, pre mobilné zariadenia s OS
Android. Aplikácia je bezplatná a dostupná na
Google Play. Výraznou zmenou v aplikácii je
kompletne prepracované menu, vysúvateľné
štandardne zľava, čomu je prispôsobená aj
upravená grafická podoba webovej stránky.
Autori vyšli v ústrety používateľom mobilnej
aplikácie prispôsobenými tlačidlami pre
modlitby.
Aplikácia pre Android umožňuje tiež hlasový
výstup, teda strojové čítanie textu modlitieb.
Režim na celú obrazovku (fullscreen) sa dá
aktivovať/deaktivovať jednoduchým gestom
dvojitého ťuknutia. Kalendár pre saleziánsku
rodinu obsahuje texty pre spomienku bl. Titusa
Zemana (8. januára), nedávno blahorečeného
saleziána kňaza, informoval TK KBS Juraj Vidéky. 

Už o 15 dní sa začne prihlasovanie na Národné
stretnutie mládeže P18 

Bratislava 3. januára (TK KBS) Špeciálnou

akciou sa už o pätnásť dní - 18. januára 2018 -
začne prihlasovanie na Národné stretnutie
mládeže P18, ktoré sa uskutoční v lete tohto
roka v Prešove. Prvých 24 hodín po spustení
prihlasovania bude platiť, že mladí budú môcť
získať kompletný balíček zložený z programu,
ubytovania a stravy, za cenu 18 eur. V ďalšom
časovom období narastie o päť, neskôr o desať a
15 eur. 



VV čaSEčaSE OdOd 08.01.2018 08.01.2018 dOdO 14.01.201814.01.2018
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 14.1.-20.1. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Kurucová. 

Nácvik zboru: V sobotu 13.1. bude o 1330 v pastoračnom centre nácvik detského zboru. 
Cezročné obdobie: Dnešným sviatkom sa končí vianočné obdobie a začína sa Cezročné
obdobie pred Pôstnym obdobím.

Farské rady: Prosím o stretnutie farských rád – ekonomická v pondelok 8.1. o 1930

a pastoračná v stredu 10.1. o 1900.
Jubilejný rok: Pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie môže každý veriaci v
období  od 1. januára do 31. decembra 2018 raz denne získať plnomocné odoustky pri splnení
podmienok (spoveď, prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) a vykonaní nábožnej návštevy
jedného z desiatich chrámov eparchie spojenej s modlitbou Otče náš, Raduj sa Bohorodička,
Verím v jedného Boha, Sláva Otcu. K týmto desiatim chrámom patrí aj Chrám Zosnutia
Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou – Čemernom.
Zimný štadión: Dnes (7.1.) máme možnosť korčuľovania v STD Aréne pre našu farnosť od

1915do 2015 za 1€ na osobu. 
Rozpis lektorov:
2. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Kľučárova; 10.00 hod. - p. Finciciký, p. Vardžík.
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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.

Z farskej matriky

Vmesiaci december prijali sviatosť krstu: 

Michal Gedor,
Tomáš Ragančík,
Filip Exenberger,
Matúš Bendik.

Sobáše a pohreby neboli žiadne.



VYdÁVa

Združenie veriacich PRO NObiS čemerné
Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0908 047 220; 

Redakciu vedie: M. Stanko; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík
Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na mariannum@gmail.com vždy vo štvrtok do 12:00 

Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

PPONdELOKONdELOK 08.01.201808.01.2018
Bl. Titus Zeman, kňaz a mučeník

(spomienka) 

Sv. omša: 1800 + Ján a Mária Demčákoví

Poklona Sv. olt.: 1845

UU TOROKTOROK 09.01.201809.01.2018 Sv. omša: 800 ZBP Slavomír a Valéria

SS TREdaTREda 10.01.201810.01.2018 Sv. omša: 1800 + Michal Vasiľ; 
(detská) Mária a Jozef Leškoví  

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 11.01.201811.01.2018 Poklona Sv. olt.: 1700

Sv. omša: 1800 + Pavol Gazda 

PP iaTOKiaTOK 12.01.201812.01.2018 Sv. omša: 1800 + Helena Hricová                       
(mládežnícka)

SS ObOTaObOTa 13.01.201813.01.2018 Večeradlo: 800

Sv. omša: 1800 ZBP Helena

NN EdEľaEdEľa 14.01.201814.01.2018

2. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 za farnosť 

Sv. omša: 1000 ZBP Renáta

Sv. ruženec: 1430

LiTURgiCKýLiTURgiCKý PROgRaMPROgRaM OdOd 08.01.2018 08.01.2018 dOdO 14.01.201814.01.2018

“Mladík sa stáva mužom, keď obíde kaluž namiesto toho, aby do nej stúpil.” (Platón)


