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„Po západe slnka“ (Mk 1, 32)

Končí sa prvý Ježišov deň s namáhavou mesiášskou činnosťou. Slnko zapadá a prichádza

tma. Deň je čas pre človeka, aby hodnotil, rozhodoval sa a pracoval. Noc je čas
nepoužiteľný, mŕtvy - na všetko a na všetkých padá tieň, stvorený svet stráca svoje obrysy
a pohlcovaný tmou sa vyparuje do ničoty. 
Noc je čas, v ktorom nás čaká Boh, pretože je to hodina pravdy, v ktorej skusujeme, že sme
smrteľní ľudia a on je Boh. Po dosiahnutí svojich medzí namiesto pádu do prázdna
skončíme v ňom. V tomto bode skončí všetka naša činnosť a necháme konečne priestor
jemu, aby zasiahol. Preto je Ježišov večer vrcholným okamihom Božskej činnosti, ktorá
sprítomňuje to, čo sa stane pri jeho smrti. Behom dňa vykonal jediný exorcizmus a jediné
zázračné uzdravenie. Ale večer je priamo ožiarený ohňostrojom divov. Áno, celá jeho
činnosť bola obmedzená, čiastočná, a mala len hodnotu znamenia. Jeho umučenie bude
ale neobmedzené, univerzálne, a prinesie všetkým skutočnú spásu. Jeho noc uzdravuje
všetky naše noci.
Ježiš svojou smrťou vstúpil do našich temnôt a prevracia perspektívu človeka – proti životu
smerujúcemu k smrti stavia smrť vedúcu k životu.

(podľa Silvano Fausti: Nad evangeliem podle Marka pripravil Marcel Stanko)  
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Ježiš trpí z lásky k nám a jeho utrpenie nás zachraňuje. Naše utrpenie sa stáva
zmysluplným, ak ho s Ježišovou pomocou obetujeme Bohu.   

Priblížime sa utrpením k Bohu?   

Každý niekedy prežíva utrpenie. Ale Boh

nechce, aby sme trpeli. Musíme si
uvedomiť, že utrpenie nie je druh osobného
trestu. Prišlo na svet vtedy, keď sa Adam s
Evou poddali hriechu. Keď už je utrpenie
súčasťou života, nedokážeme sa mu vyhnúť.
Ježiš sa rozhodol trpieť za všetkých ľudí a
zomrieť na kríži, aby nás zachránil pred
víťazstvom zla. Urobil to z lásky. Boh teda
utrpenie zo sveta neodstránil, ale sám sa
mu vystavil. Urobil z neho prostriedok pre
naše vykúpenie. Ježiš dopredu vedel, že ho
odmietnu a zabijú. Utrpenie prijal za súčasť
svojho poslania na zemi. Cez svoje utrpenie
a smrť nám otvoril cestu do večného života
v nebi. Aj počas najväčšieho utrpenia sa
môžeme tešiť na nový život – život bez
utrpenia v nebi! Spojením svojho utrpenia s
Ježišovým sa môžeme pridať k jeho poslaniu
spásy. Porozumieť utrpeniu. Ježiš trpel a
zomrel na kríži z lásky. Pripomínaním jeho
obety dokážeme lepšie porozumieť vlastnej
bolesti. Pápež Benedikt XVI. Povedal: „Takto
dal nášmu utrpeniu zmysel. Zmysel, ktorý
odvtedy pochopilo veľa mužov a žien
každého veku a začali sa ním riadiť. Zažili
vďaka nemu hlboký pokoj aj počas trpkosti
tvrdých fyzických a duchovných skúšok“. A
tak aj napriek tomu, že utrpenie je nakoniec

vždy spôsobené zlom, stále môže byť
cestou, ako sa priblížiť k Bohu. Takže aj z
niečoho zlého môže vzrásť niečo dobré.
Snažme sa bolesti a utrpeniu vyhýbať najmä
kvôli iným. Ale aj tak vždy ostane veľa
utrpenia. Svoje utrpenie môžeme obetovať
Bohu so slovami sv. Pavla: „Na vlastnom tele
dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu
pre jeho telo, ktorým je Cirkev.“ Kol 1,24
Naše utrpenie tak môže mať zmysel spolu s
Ježišovým utrpením na kríži. Našťastie nám
Boh sľúbil, ž nebudeme skúšaní viac, než
dokážeme uniesť, a že nám dá silu. Aj preto
sv. Pavol hovorí: „Všetko môžem v tom,
ktorý ma posilňuje.“ Flp 4,13 Môžeme ísť o
krok ďalej a prosiť o Boha, aby nám poslal
utrpenie, lebo ho chceme obetovať za spásu
seba a iných. To je správna modlitba,
pretože Boh nám dáva len to, čo je pre nás
dobré. V rovnakom svetle môžeme vidieť aj
pôst a sebazapieranie. Musíme však byť
obozretní pri praktikách niektorých
kresťanov, ktorí si dobrovoľne fyzicky
ubližujú, aby s Ježišom zdieľali jeho
utrpenie. Robili to síce aj niektorí svätci, no
môžeme namietať, že vo svete je už aj tak
dosť utrpenia. Sv. Terézia z Lisieux dávala
pred fyzickým pokáním prednosť skutkom
lásky. Vyhľadávanie fyzického utrpenia je



stran
a 3

nebezpečné, pretože nás môže pohltiť
pýcha na vlastnú schopnosť odolávať
bolesti. A presne to je hriech, pre ktorý Ježiš
zomrel na kríži. Nádej. Utrpenie je vždy
skúška – niekedy skutočne tvrdá skúška –
ktorá dolieha na celé ľudstvo. Ale Ježiš vstal
z mŕtvych. Utrpenie a smrť nemajú
posledné slovo. Tvárou v tvár svojmu
utrpeniu a smrti sa teda môžeme tešiť na
vlastné zmŕtvychvstanie. Najmä vtedy, keď

svoje utrpenie obetujeme Bohu. V radosti
večného života nedúfame preto, že si ho
zaslúžime, pre svoje vlastné skutky, ale
preto, čo urobil Ježiš. Sv. Pavol napísal: „A
tak sa budem radšej chváliť svojimi
slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova
sila.“ 2 Kor 12,9. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

1. čítanie: Jób 7, 1-4. 6-7
Ž: 147, 1-2. 3-4. 5-6
Refrén: Chváľme Pána, on uzdravuje
skľúčených srdcom.
2. čítanie: 1 Kor 9, 16-19. 22-23
Evanjelium: Mk 1, 29-39

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Sledujeme Ježiša vo sviatočný, sobotný
deň. Zúčastnil sa bohoslužby v synagóge a
teraz je pozvaný na obed. Ale niečo nie je
v poriadku. Petrova svokra namiesto starostlivosti o hostí leží vážne chorá. Kristus túto
bolestnú situáciu pred zrakmi učeníkov vyrieši. A hneď večer rieši ďalšie podobné
problémy. Boh má moc zlomiť vládu zla a zlého ducha, ktorý spôsobuje bariéry brániace
kvalitnému životu. Ježiš odhaľuje človeku, kto je skutočný záchranca. Ale túžime po tomto
dare slobody? Mnohí sa uzatvárame do svojej bolesti, do svojich zranení a nádej na
záchranu odvrhujeme i za cenu veľkej horkosti voči Bohu. Boh má moc premeniť náš život,
len je to často inak, než sme to sami plánovali, ako to ukazuje príbeh spravodlivého Jóba.   

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

Z farskej matriky

Vmesiaci január prijali sviatosť krstu: 

Timotej Katin

Opustili nás:    Mária Čapová
Juraj Bindas
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Cyklotúra

Štvrtok 13. 7. 2017  - pokračovanie

Svoju hlavu dvíham ešte vyššie a pozerám

na nástenné a stropné maľby. Jedna
znázorňuje mnícha, ktorý ukladá sošku
Panny Márie do bútľavého stromu. Druhá
zbojníkovú ženu, ktorá umýva svoje deti v
studni, z ktorej sa vynára socha Panny
Márie. Ďalší znázorňuje žobráka, ktorý si
umýva oči a chromú ženu s barlami, ktorá sa
uzdravuje. Na ďalšom je kráľ Ľudovít I. veľký,
ktorý za prítomnosti biskupov, kňazov a
veriacich prináša sošku Panny Márie na
oltár. Na piatom je barón Ján Macholányi,
ktorý sa spolu s rodinou modlí pri obraze
kaplnky svätej studne. Šiesty znázorňuje
procesiu so soškou Panny Márie. Maľby,
ktoré sú na bočných nosných pilierov
predstavujú rôzne výjavy zo života Panny
Márie. Chodníkom opúšťame túto
nádhernú kaplnku, ktorá má tak blízko k
nášmu kostolu sv. Joachima a Anny. Vedľa
chodníka je na pravej strane socha sv. Pavla
Pustovníka a oproti nemu je socha sv.
Antona. Ako keby svojou prítomnosťou
strážili vstup do kaplnky. Chodník nás
privádza ku kaplnke Obetovania Pána Ježiša
v chráme. Tie mariánske kaplnky sú asi také
veľké ako na kalvárii v Humennom. Druhá
kaplnka je zasvätená Magnifikátu, tretia
Navštíveniu Panny Márie, štvrtá
Zvestovaniu Panny Márie, piata Narodeniu
Panny Márie a šiesta Panne Márie
Tálenskej. Medzi treťou a štvrtou kaplnkou
je vchod do, dnes už nepoužívanej,
bridlicovej bane. Svoju ťažbu oficiálne
ukončila v roku 1916. Bridlice z tejto bane sa
používali pri stavbe domov ako obkladový
materiál, alebo ako strešná krytina. 
V školstve sa používali bridlice ako tabuľky

na písanie. Prichádzame k exercičnému
domu, vyberáme bicykle a o 13:15 chceme
odísť. Dievčatá musia ísť autom inou cestou
ako my na bicykloch. Zapli si navigáciu a
vyrazili. Dohodli sme sa, že sa stretneme v
Podunajských Biskupiciach pri kláštore, v
ktorom pôsobila sestra Zdenka Schelingová.
Presne o štvrť na dve, keď nám chcel dať o.
Marek požehnanie na ďalšiu cestu sa
spustili zvony baziliky. Bili tak silno, že sme
pod nimi nepočuli vlastné slovo. Ako keby
nás svojim zvonením vyprevádzali na ďalšiu
púť. Po piatich minútach hlas zvonov ustal,
my dostávame požehnanie a vyrážame.
Dnes musíme prejsť krížom cez Bratislavu.
Na čelo pelotónu sa postavil Fero, ktorý má
novú mobilnú aplikáciu, ktorá by nás mala
bezpečne previesť cez hlavné mesto. Ideme
dole kopcom, opúšťame Marianku,
prechádzame mestskými časťami Bratislavy
- Záhorská Bystrica, Lamač. Mostom La
Francone prechádzame na druhú stranu
Dunaja a prichádzame do Petržalky. Ideme
cestou, miestami aj po chodníku, ale od
mosta La Francone ideme už po
cyklistickom chodníku. Ten lemuje Dunaj a
tak pozdĺž jeho brehu pokračujeme ďalej.
Ten cyklochodník tu je naozaj využitý a
poriadne. Cyklistov je tu dosť a dosť.
Prechádzame okolo mosta SNP a Starým
železničným mostom prechádzame
Dunajom na druhú stranu. Po  niekoľkých
sto metrov opúšťame cyklochodník a
vychádzame na cestu. Sme asi dva
kilometre od Podunajských Biskupíc. Práve
tu stojí policajná hliadka a záchranári, ktorí
zastavujú vodičov a skúšajú ich z
poskytovania prvej pomoci. Keď nás
zbadali, nedovolili nám vstúpiť na cestu.
Vraj je to najnebezpečnejší úsek, na ktorom
sa vždy stáva najviac dopravných nehôd.
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(Peter Tóth)
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Karneval a fašiangy

Fašiangy a karneval boli obľúbené medzi

jednoduchými ľuďmi už v stredoveku. V 12.
storočí sa v Európe usadzovali, aj keď nie
oficiálne, takzvané sviatky bláznov.
Jednoduchí klerici sa obliekali za cirkevných
hodnostárov, parodovali cirkevné rituály,
dokonca sa menoval pseudopápež, alebo
deti si menovali svojho biskupa. Parodovali
sa aj sväté omše, kde sa komolili latinské
texty misála.
V inak veľmi ťažkej a chudobnej epoche
európskych dejín išlo o presne stanovené
dni, keď oficiálna vrchnosť štátu a cirkvi
takúto formu často na hrane dovoleného
tolerovala. Terčom humoru nebola iba
cirkev, ale takmer všetky oblasti života. Bol
to aj priestor, keď aj
groteskným spôsobom padla
tá, ktorá humorná kritika.
Kronika z roku 1612 z
nemeckého Speyru obsahuje
záznam z roku 1296, keď
zamestnanci biskupa a kapituly
podali pre fašiangovú veselicu
sťažnosť na mesto a hrozili
občanom exkomunikáciou.
Napokon sa mestu podarilo
situáciu upokojiť a, ako kronika
dodáva, v podobných napriek
vyhrážkam obyvatelia pokračovali.
Ako ukazuje iný záznam z mesta Kolín nad
Rýnom z 5. marca 1341, obyvatelia na
takéto zábavy dostávali aj príspevky z
mesta. Kniha záväzkov od zamestnancov
mesta preto žiadala, aby už mesto na takéto
akcie neprispievalo. Kolínsky arcibiskup
Willhelm von Gennep v 1353 v súvislosti s
fašiangami klerikom a rehoľníkom prikázal,
aby v tom čase nepredávali ani neponúkali
víno a pivo. Neskôr sa mestská rada

pokúšala fašiangové sprievody zakázať.
Avšak neúspešne. Z roku 1729 sa z jedného
zo ženských kláštorov v Kolíne nad Rýnom
zachoval záznam, že rehoľné sestry pred
karnevalom tancovali a skákali vo svetských
šatách po chodbách kláštora.
Nakoniec stredoveká cirkev našla na
fašiangy vysvetlenie v diele sv. Augustína o
Božom meste. Fašiangy a karneval
prirovnala k mestu diabla. Cirkev ich
tolerovala ako didaktický príklad, aby
ukázala, že ako sú pominuteľné fašiangy, tak
je pominuteľný aj človek a napokon zvíťazí
Boh, čo symbolizoval začiatok pôstu počas
Popolcovej stredy. Počas tohto dňa sa v
stredoveku netolerovali už žiadne
vylomeniny.
Tam, kam zavítala reformácia, ktorá
spochybňovala 40-dňový pôst pred Veľkou

Nocou, stratili fašiangy svoj
zmysel. U nás ľudovú tradíciu
fašiangov poznačila aj éra
ateistického komunistického
režimu.
Karneval a fašiangy historicky
súvisia s katolíckou mentalitou.
Sú reakciou jednoduchých
katolíckych veriacich na
relatívne dlhé obdobie, ktoré
mali prežiť bez alkoholu, bez
mäsa a iných vecí, ktoré zvykli
obveseľovať ich život.

Hoci s miernejšími pôstnymi pravidlami,
fašiangy u nás nemajú taký intenzívny
priebeh ako v iných končinách tradične
katolíckeho sveta, môže sa v týchto
bláznivých dňoch ukrývať aj odpoveď na
otázku pre svet, ako čeliť ťažším obdobiam,
ktoré nás zrejme do budúcna aj pre
demografický vývoj a sťahovanie národov
zrejme neminú.                            (Ján Sabol)
Zdroj: lumen.sk
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Rádio LUMEN chystá nové rozhlasové
dramatizácie života osobností

Banská Bystrica 30. januára (TK KBS) Rok

2018 bude na Rádiu LUMEN z hľadiska
rozhlasových hier výnimočný. V najbližších
týždňoch a mesiacoch chystá slovenské
katolícke rádio niekoľko premiér
dramatizácii životných ciest významných
cirkevných osobností. Prvá bude
odvysielaná už 4. februára 2018.
Cyklus rozhlasových dramatizácií o živote
významných osobností cirkevného života
má veľavravný názov „Poslanie mali v úcte“.
Zámerom tvorcov je priniesť zaujímavé
informácie o osobnostiach slovenského
cirkevného života, popularizovať ich
účinkovanie medzi súčasnou verejnosťou.
Osobnosti vybraté na spracovanie do tohto
cyklu rozhlasových dramatizácií pochádzajú
z celého územia Slovenska. Niektoré z nich
sú súčasníkom menej známe, no o to viac
by si zaslúžili našu pozornosť. Svojím
životom, nasledovaním Pána a využívaním
Božích darov môžu aj v súčasnosti
predstavovať naše vzory, ktoré sa oplatí
nasledovať.
V roku 2018 má Rádio LUMEN v pláne
uviesť dramatizácie životných ciest týchto
cirkevných osobností:
- pomocný biskup Trnavskej apoštolskej
administratúry a mučeník Mons. ThDr. M.
Buzalka,
- kňaz, filozof a teológ, exilový spisovateľ a
dejateľ Štefan Náhalka,
- zakladateľka Združenia Rodina

Nepoškvrnenej sr. Bernadeta Pánčiová,
- básnik, publicista, literárny kritik  a
prekladateľ Štefan Krčméry,
- spišský diecézny biskup, predseda KBS,
prof. Mons. František Tondra,
- banskobystrický diecézny biskup, aktívny
člen podzemnej cirkvi Mons. Rudolf Baláž,
- kňaz, profesor Ladislav Hanus,
- kardinál, „pilier“ tajnej cirkvi na
Slovensku, Mons. Ján Chryzostom Korec,
- kňaz, „generál tajnej cirkvi“ Vladimír Jukl,
- kňaz, pedagóg a prekladateľ Valentín
Kalinay,

Zodpovedný manažér projektu je Jaroslav
Fabian. Režisérka: Hana Makovická.
Účinkujú herci z Košického divadla.
Prvá dramatizácia už v nedeľu 4.2.2018
Páter Ignác Kriššák, jezuita,  sa narodil 31.
Januára 1934 v Ždiari  a dnes by mal 84
rokov. Už ako 10 ročný prijal sviatosť
birmovania od biskupa Jána Vojtaššáka.
Celý život ho sprevádzalo prenasledovanie
komunistickej moci. Mal veľký vplyv na
mladých a oni mu bezvýhradne verili.
Zomrel za tragických okolností v snahe
zachrániť iný ľudský život. Viac informácii o
nedeľnej dramatizácii bude možné už
čoskoro nájsť na webe lumen.sk.

Zdroj: www.tkkbs.sk            
(dodala Anna Sabolová ml.)        
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 11.2.-17.2. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena sabolová.   
Nácviky zborov: V pondelok večer po adorácii nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých,

v sobotu o 1330 v pastoračnom centre detský zbor.  

Rady: Prosím ekonomickú radu o stretnutie v pondelok o 1930, pastoračnú radu v stredu o

1900.
večer chvál: Mládežnícky spevácky zbor našej farnosti „Zídení“ vás pozýva 9. 2. na Večer
chvál s individuálnym požehnaním. Téma je Priateľstvo a hosť o. Marcel Puškáš. Všetko sa

začne sv. omšou o 1800 v našom farskom kostole Fatimskej Panny Márie.
Chorí: V nedeľu 11. 2. bude 26. svetový deň chorých. Na tento dátum každoročne pripadá
spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ale v tomto sa roku kvôli nedeli neslávi.

Sviatosť pomazania chorých bude vyslúžená v pondelok 12. 2. pri sv. omši o 1800. Druhý
vatikánsky koncil nás učí, že „príhodný čas prijať túto sviatosť určite nastáva už vtedy, keď
veriaci začína byť v nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu.“ (SC, č 73) Prijímateľ
sviatosti má byť v stave posväcujúcej milosti. Po sv. omši pozývame všetkých do pastoračného
centra na farské „krepľe“.
Jarný tábor bude počas jarných prázdnin od 25. 2. do 1. 3. 2018 v Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Barka v Juskovej Voli. Veková kategória 9 až 15 rokov, cena 36 eur (30
eur pre členov centra). Viac informácií nájdete na plagáte a na www.gmcbarka.sk.

Cykloklub: Prvé tohtoročné stretnutie členov Cykloklubu FPM bude v pondelok 5. 2. o 1930

v pastoračnom centre. Témou bude tohtoročná cyklopúť. Srdečne sú vítaní i noví členovia
Krepľovica: Na rozlúčku s fašiangami vás pozývame na rodinné popoludnie spojené s

karnevalom a tombolou v nedeľu 11.2. od 1400 v objekte ZŠ Kukučínova ulica. Ako vstupné
nie sú nevyhnutné „krepľe“, budú k dispozícii zo školskej jedálne. Vítame sponzorskú účasť na
odmenách pre deti. Kontaktná osoba je Dadka Slivková.  
Zimný štadión: Dnes (4.2.) máme možnosť korčuľovania v STD Aréne pre našu farnosť od

1915do 2015 za 1€ na osobu. 
Rozpis lektorov: 6. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - P. Tóth, R. čelková; 10.00 hod.
- H. Uhlíková, I. Grominová.
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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.



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 05.02.201805.02.2018
Sv. Agáty, panny a mučenice 

sv. omša: 1800 + Anna (1. výročie)

Poklona Sv. olt.: 1845

UU ToRoKToRoK 06.02.201806.02.2018
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov,
mučeníkov 

sv. omša: 800 ZBP Mária Vasiľová (75 rokov) 

ss TREdaTREda 07.0.201807.0.2018 sv. omša: 1800 + Peter Baštár (25. výročie) 
(detská) 

ŠŠ TvRToKTvRToK 08.02.201808.02.2018 Poklona Sv. olt.: 1700

sv. omša: 1800 + Mária, Juraj   

PP IaToKIaToK 09.02.201809.02.2018 sv. omša: 1800 + Anna Danková         
(mládežnícka) 

ss oBoTaoBoTa 10.02.201810.02.2018
Sv. Školastiky, panny (spomienka) 

Modl. večeradlo: 930 so sv. omšou

sv. omša (Jaa): 1800 + Juraj, František, Michal, Pavol, 
Mária  

NN EdEľaEdEľa 11.02.201811.02.2018

6. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

sv. omša: 800 ZBP Anna Nováková (80 rokov) 

sv. omša: 1000 + Mária Novická (1. výročie)

Sv. ruženec: 1430

LITURGICKýLITURGICKý PRoGRaMPRoGRaM odod 05.02.2018 05.02.2018 dodo 11.02.201811.02.2018

“Proti narodeniu a smrti nemáš liek. V medziobdobí si zachovaj radosť.”
(George Santayama)


