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ThDr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.

» Čo znamená, že som pokrstený? « 

» Aký je Boh (ne)veriaceho? «  

» Zmysel utrpenia «  

» Päť jazykov lásky «  

» Chlap v Cirkvi « 

Začiatok o 14.30 pobožnosťou krížovej cesty v kostole Fatimskej Panny Márie vo
Vranove nad Topľou – Čemernom 
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Počas Pôstu sa postíme, lebo Ježiš sa postil na púšti. Môžeme sa vzdať aj ďalších vecí, ktoré
máme radi, aby sme sa k nemu priblížili.    

Prečo sa v pôstnom období 40 dní postíme?  

Veľkej noci predchádza 40 dní pokánia

(Pôstne obdobie). Uvedomujeme si, že sme
hriešnici a potrebujeme Božie odpustenie a
milosrdenstvo, preto sa spovedáme zo
svojich hriechov, postíme sa, modlíme a
konáme skutky milosrdenstva v snahe
odčiniť škodu, ktorú sme spôsobili. Pôstom
napodobňujeme Ježišov štyridsaťdňový pst
na púšti. Podobne ako počas Adventu je
atmosféra pri liturgii v Pôstnom období
tlmená. Nespievajú sa oslavné piesne
Aleluja a Glória, oltáre sa nezdobia kvetmi a
hrá sa menej radostná hudba. Farba liturgie
je fialová. V polovici Pôstneho obdobia,
teda na štvrtú pôstnu nedeľu (má prívlastok
radostná – lat. laetare), sa môže použiť aj
ružová. Podľa starobylého zvyku sa na piatu
pôstnu nedeľu (ľudovo nazývanú aj Smrtná
nedeľa) zakrývajú obrazy a sochy v
kostoloch na znak pokánia a smútku.
Popolcová streda. Pôstne obdobie sa začína
Popolcovou stredou. V týždňoch pre Pôstom
sa mnohí ľudia zabávajú, jedia a pijú na
plesoch či karnevaloch (tento názov vznikol
z dvoch latinských slov caro a vale s
významom „dovidenia, mäso“). Zábavy sa
konajú od sviatku Troch kráľov (Zjavenie
Pána) až po Popolcovú stredu. Toto obdobie
voláme fašiangy. Vo svete má rôzne
pomenovania, napr. francúzsky názov Mardi

Gras znamená „Tučný utorok“, aj keď
označuje celé toto radostné obdobie. Popol,
ktorý sa používa počas svätej omše na
Popolcovú stredu, vzniká spálením ratolestí
posvätených na Kvetnú nedeľu predošlého
roku. Týmto popolom dáva kňaz znak kríža
na čelá veriacich so slovami: „Pamätaj, že
prach si a na prach sa obrátiš.“ Gn 3,19
Alebo „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Mk
1,15. V stručnosti nám tieto vyjadrenia
hovoria: „Život je krátky, využi ho dobre.“
Príprava. Na Popolcovú stredu si dávame
pevné predsavzatie, že Pôstne obdobie
využijeme na konanie pokánia – budeme sa
viac modliť, dodržiavať pôst a pomáhať
iným dobrými skutkami. Dávame tak najavo
ľútosť nad svojimi hriechmi a pripravujeme
sa na Veľkú noc. Je to najvhodnejší čas na
prijatie sviatosti zmierenia. Štyridsať dní
pred Veľkou nocou tvorí záverečnú fázu
prípravy katechumenov, teda kandidátov
krstu a Veľkú noc. V Pôstnom období sa za
nich prednášajú osobitné modlitby a
oficiálne dostávajú texty evanjelií,
Apoštolského vyznania viery a modlitby
Otčenáš. Kvetná nedeľa (Nedeľa utrpenia
Pána). Sv. omša na Kvetnú nedeľu sa začína
čítaním časti z evanjelia, ktorá hovorí o
Ježišovom vstupe do Jeruzalema, kde ho
privítali ako kráľa. Nasleduje procesia s
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ratolesťami, pri ktorej ho sprevádzame ako
obyvatelia Jeruzalema a spievame
“Hosanna” Mt 21, 8-9 Po procesii sa
atmosféra mení. Počúvame pašie – texty o
Ježišovom utrpení od Poslednej večere po
smrť na kríži. Počas súdu pred Pilátom sa
dav, ktorý Ježišovi pri vstupe do Jeruzalema
volal a slávu, obrátil proti nemu a žiadal
jeho smrť: „Ukrižovať ho!“ Mt 27,22. Ježiša
potom zbičovali, zosmiešnili, prinútili niesť
svoj kríž a napokon ukrižovali. Liturgická
farba – červená – je symbolom jeho
utrpenia a tento deň sa nazýva aj Nedeľa
utrpenia Pána. Veriaci si posvätené ratolesti
berú domov, kde si ich zakladajú za kríže
alebo za obrazy svätých. Po omši deti v
niektorých krajinách navštevujú starých a
chorých. Darujú im kríže z palmových vetiev

ozdobené sladkosťami a koláčiky v tvare
kohúta. Pôst a odriekanie. V Pôstnom
období sa cvičíme v pôste a odriekaní. Na
Popolcovú stredu a Veľký piatok jeme
menej ako zvyčajne. V tieto dni, podobne
ako to môžeme robiť aj v ostatné piatky, sa
zdržiavame mäsa Okrem toho sa Počas
Pôstu vzdávame niečoho obľúbeného,
napríklad hrania počítačových hier, jedenia
sladkostí či trávenia času na sociálnych
sieťach. Vyjadrujeme tým, že Boh je pre nás
dôležitejší ako čokoľvek iné. Získaný čas
môžeme využiť na častejšiu modlitbu a na
väčšiu veľkorysosť voči iným. Akákoľvek
obeta, pre ktorú sa rozhodneme, by nám
mala pomôcť priblížiť sa k Ježišovi. 

(Dominika Čechová)

Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

1. čítanie: Gn 9, 8-15
Ž: 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9
Refrén: Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť.
2. čítanie: 1 Pt 3, 18-22
Evanjelium: Mk 1, 12-15

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Evanjelium podľa Marka je najkratšie a podľa
niektorých odborníkov aj najstaršie z evanjelií. Mnohé opisy udalostí sú v ňom veľmi
stručné. Ale vďaka tomu možno nahliadnuť, čo asi bolo pre autora to najpodstatnejšie. V
dnešnom úryvku zhŕňa Ježišovo kázanie do dvoch viet. Pojmom „Božie kráľovstvo“ zrejme
neoznačuje nejakú formu usporiadania vlády, ale prítomnosť samého Boha: Boh je blízko.
A pripája radu, čo robiť: zastaviť a obzrieť sa, či ideme dobre. A po druhé prijať vierou Boha.
To je vynikajúci plán na celú pôstnu dobu. 

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

Štvrtok 13. 7. 2017

Vysvetľujeme im, že sa potrebujeme

dostať do Podunajských Biskupíc a potom
do Dunajskej Lužnej. Odporúčajú nám
pokračovať ďalej po cyklochodníku, ktorý
nás bezpečne dovedie do cieľa našej cesty.
Pokračujeme teda ďalej po cyklochodníku a
o 14:45 prichádzame k bufetu Šimani. Zatiaľ
sme prešli 24,5 km s priemernou rýchlosťou
21,7 km/hod.. Na cyklochodník sa tu napája
cesta. Nevieme kde vedie, preto radšej
pokračujeme ďalej po cyklochodníku.
Pokračuje ďalej popri Dunaji. Cyklochodník
je vlastne povodňový val, na ktorom je
asfaltový koberec. Prichádzame k smerovej
tabuli, ktorá nám oznamuje, že do
Gabčíkova je to ešte 43 kilometrov. Za chvíľu
vidíme, že súbežne s našim cyklochodníkom
ide ďalej od brehu Dunaja druhý
cyklochodník. Ten je od nás vzdialený asi
200 metrov. Pekná zábrana, aby sa Dunaj
nevylial na celú Podunajskú nížinu. To
znamená, že ak by sa vylial z koryta je tu
prvý val, po ktorom teraz ideme my. Ak by
ho naplnil, tak voda preteká do druhej
hrádze, ktorú lemuje ďalší val, druhý
cyklochodník. Práve po tom cyklochodníku
sme mali ísť do Podunajských Biskupíc. Ale
to sme sa dozvedeli až neskôr. Ideme stále
popri Dunaji a najbližšie miesto, kde
môžeme zísť z tohto cyklochodníka a napojiť
sa na cestu je až v dedine Kalinkovo. A to
sme už za Dunajskou Lužnou, o
Podunajských Biskupiciach ani nehovoriac.
Práve tam nás naše dievčatá čakali, čakali a
čakali. Skoro tri hodiny na nás čakali pri
kláštore a znášali útrapy slnka, lebo tam sa
niet kam ukryť a nás sa aj tak nedočkali. Aj
nám volali, aby sme im povedali, že ako dlho

ešte majú čakať a kde vlastne sme. Problém
bol v tom, že my sami sme vlastne nevedeli
presne kde sme. Naša odpoveď znela veľmi
stručne: „Nevieme. Teraz sme na
cyklochodníku pri Dunaji.“ S odstupom času
to človek berie s humorom, ale vtedy
nebolo ani nám a dievčatám už vôbec do
smiechu. V tej súvislosti som si spomenul na
ruský film Mrázik. Ako tam baba jaga
chodila vyzerať svojho kocúra a prasiatko.
Ruku si dala na  čelo aby jej nesvietilo slnko
do očí a pozerala do diaľky: „Nič!“, otočila sa
na druhú stranu: „Nič!“ a naspäť: „Zasa
nič!“ Možno aj tak nás dievčatá vyzerali, že z
ktorej strany k ním prídeme. A my sme
vôbec nedošli. Dostali sme sa do dediny
Kalinkovo a po cyklochodníku vchádzame
do dediny Dunajská Lužná. Volám
dievčatám, aby si sadli do auta a prišli k nám
do Dunajskej Lužnej. Návšteva
Podunajských Biskupíc sa odkladá na druhý
deň. Čas 16:36. V reštaurácii Jánošík si
vonku na terase dávame aj keď neskorý, ale
chutný obed. Za chvíľu k nám prichádzajú
namrzené dievčatá s výčitkou v očiach, že
tie tri hodiny, ktoré strávili na slnku mohli
prežiť aj inak. 17:45 prichádzame ku kostolu
Povýšenia sv. kríža. Tu už nás čaká s
úsmevom a otvorenou náručou páter Bruno
Branislav Donoval z  rehole  dominikánov. 
Kontakt na neho som dostal od redaktora
Rádia Lumen Martina Ďurča, ktorý u nás
natáčal reláciu „Lupa“. Elektronicky sme sa
spojili a keď som mu predstavil, kto som a
hlavne odkiaľ som, hneď mi odpísal, že keď
pôsobil v Košiciach tak bol v našej farnosti
dávať ružencovému bratstvu duchovné
cvičenia. Dobre si pamätá p. Helenu
Musákovú aj o. Mareka. A nocľah bol
vybavený. Zvlášť sa tešil, že prídeme 13. júla
a tak spoločne budeme sláviť sviatok
fatimskej Panny Márie a Madony Žitného
ostrova, ktorej sošku majú na hlavnom
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oltári. Zrazu som si uvedomil, aký je ten náš
svet malý. Ten pozná toho, ten zas toho a
zrazu zistíme, že sa poznáme všetci a žijeme
ako jedna rodina. Spomenul som si na jeden
vtip, kedy sa Číňan pýtal Slováka: „Koľko vás
je?“ Slovák mu odpovedá: „Päť miliónov.“
Na to reaguje Číňan slovami: „Hm. Vám je
tam dobre. Vy sa tam všetci poznáte.“ 
Vchádzame do kostola, ktorý  dal postaviť v
13. storočí opát benediktínskeho opátstva
na Hore sv. Martina v Dénesde. Kostol bol
zasvätený sv. Bartolomejovi. V čase

náboženských rozbrojov v 17. storočí plnil aj
funkciu farského kostola.
Kostol získal vzácnu sochu Panny Márie s
dieťatkom od mníchov z kláštora
Celldömölk, ktorí utekali pred Turkami. Už v
tomto kláštore preukazovali soche
mimoriadnu úctu. Uctievali ju ako zázračnú,
uzdravujúcu a pomáhajúcu. Po soške Panny
Márie Tálskej v Marianke je to druhá
najstaršia drevená plastika na Slovensku. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(Peter Tóth)

Farský karneval  

Možno si poviete, že karneval je iba

detská záležitosť. Nie je tomu vždy tak. V
nedeľu 11.2. sa v Základnej škole na
Kukučínovej ulici uskutočnil farský karneval.
Masiek bolo „požehnane“. Svetielka v
detských očiach a spokojnosť na tvárach
rodičov hovorili za všetko. Bolo to naozaj
nezabudnuteľné. Pestrý program s tancom a
súťažami, oceňovanie masiek, bohatá
tombola a nakoniec špeciálna odmena od
o.Marcela plačúcemu dievčatku nenechala
nikoho chladným. Súčasťou akcie boli aj
super „kreple“ – ako od babičky. K tomu čaj,
káva a malinovka, pohostenie ako má byť. 
Chcem sa poďakovať organizátorom,
sponzorom, birmovancom, animátorom,
všetkým „maskám“ a v neposlednom rade
o. Marcelovi za jeho sprevádzanie. Bolo to
naozaj príjemné rodinné popoludnie
obohatené aj duchovnými myšlienkami,
modlitbou za rodiny, všetko v kruhu
veriacich našej farnosti a duchovného otca.
Ďakujem v mene všetkých rodičov, ktorí sa
už určite tešia na ďalšie takéto akcie.

Katarína s rodinou

Sponzori farského karnevalu:
Čokoládovňa EVA Nižný Hrušov
DUOTEX – Ing. Jozef Macko
KOVOPLAST – Ing. Miroslav Popovič
Lekáreň  BELLADONA – PharmDr. Jana
Záhoráková
Lekáreň  CENTRUM – Mgr. Milena
Barkociová
MP DUAL – Marek Petro
UNIPLAST  - Miroslav Hrubovský
Jakub Demčák
p. Ľudovít Gazda
p. Ľuboslava Karafová
Ing. Michal Mudrák
Mgr. Anna Novotná
Ing. Marián Onderko
Bc. Mária Sabolová
Dagmar Slivková
manželia Šviderskí
farnosť Fatimskej Panny Márie

Ak sa na niekoho nedopatrením zabudlo,
Pán Boh určite nezabudne a oplatí to -  ako
veríme, že aj všetkým ostatným ktorí sa
spolupodieľali na príprave či už finančne,
vecne alebo organizačne. 

Úprimne ďakujeme p. riaditeľovi ZŠ Kukučínova ulica PaedDr. Martinovi Babiakovi a
zamestnancom školskej jedálne za priestory a “kreple”.
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V Ríme otvoria Jubilejný rok svätého
Alojza, patróna mládeže a študentov

Rím 13. februára (RV) Už o mesiac

slávnostne otvoria v Ríme Jubilejný rok
patróna mládeže a študentov sv. Alojza. Pri
príležitosti 450. výročia jeho narodenia
bude v piatok 9. marca o 18. hodine v
Kostole sv. Ignáca (Chiesa di Sant´Ignazio
di Loyola in Campo Marzio) predsedať
otváracej svätej omši generálny
predstavený Spoločnosti Ježišovej páter
Arturo Sosa.
Slávnosť budú animovať ignaciánske
spoločenstvá z Ríma a bude spojená s
modlitbovým bdením zameraným na témy
„Krédo“ a „Tajomstvo sv. Alojza: Spojenie s
Bohom“. Pre školskú mládež sa v ten istý
deň organizujú v Ríme stretnutia o
hodnote služby ako protiváhy k dnešným
tendenciám tzv. kultúry skartovania, o
ktorých často hovorí pápež František.
Sv. Alojz (Luigi) Gonzaga patrí k známym
jezuitským svätcom a je považovaný za
vzor čistoty a obetavej služby chorým, za
duchovného pomocníka pri voľbe
životného povolania a orodovníka pri
nákazlivých chorobách.
Sv. Alojz Gonzaga (9. marca 1568 - 21. júna
1591) pochádzal z talianskej šľachtickej
rodiny z Castiglione pri Mantove. V
mladom veku vstúpil k jezuitom. Pri
ošetrovaní chorých počas epidémie v Ríme
sa nakazil morom a zomrel ako 23-ročný.
Pochovaný je v rímskom Kostole sv. Ignáca
neďaleko Panteónu.

Začal sa projekt pôstnych zamyslení Pôst s
Konferenciou biskupov Slovenska

Bratislava 14. februára (TK KBS) Všetci

ľudia dobrej vôle na Slovensku i v zahraničí
majú oddnes možnosť získať do svojho e-
mailu krátku pôstnu myšlienku s
fotografiou, ktorá nadväzuje na evanjelium
dňa. Ide o projekt Pôst s Konferenciou
biskupov Slovenska. Nadväzuje na
podobné projekty z minulosti. V
podobnom duchu sa koná už po 11-krát. 
Jeho cieľom je spoločne sa duchovne
pripraviť na Veľkú noc, najstarší a
najvýznamnejší sviatok kresťanského
cirkevného roka, počas ktorého si
kresťania pripomínajú umučenie, smrť a
vzkriesenie Ježiša Krista. "Tí, čo nemajú
prístup na internet, môžu projekt podporiť
svojou modlitbou, pôstom alebo inými
skutkami milosrdnej lásky. Pozvaní sú k tiež
k skutkom telesného milosrdenstva,"
informuje webstránka zamyslenia.kbs.sk,
na ktorej sa dá aj prihlásiť. Tí, ktorí sa
zapojili do posledného z projektov - v
advente 2017, sú už v novom automaticky
prihlásení. Naposledy bolo prihlásených
viac než 17 000 ľudí, ktorí denne počas
adventu odoberali rôzne myšlienky. Ďalšie
tisíce ľudí sledovali projekt na sociálnych
sieťach, na webe projektu a na rozličných
ďalších stránkach. Ide o projekt
Konferencie biskupov Slovenska.
Zastrešuje ho Tlačová kancelária KBS.

Zdroj: www.tkkbs.sk            
(dodala Anna Sabolová ml.)        



VV ČASEČASE oDoD 19.02.2018 19.02.2018 DoDo 25.02.201825.02.2018
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 25.2.-3.3. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Dobranská.   
Nácviky zborov: V pondelok večer po adorácii nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých,

v sobotu o 1330 v pastoračnom centre detský zbor.  
Kántry: V nasledujúcom týždni sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba
jeden deň, u nás piatok. Obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá
láska k blížnemu. 
Anastasis: Táto skupina nás pozýva na krížovú cestu doprevádzanú tieňovými výjavmi a
hovoreným slovom do Estrádnej sály Domu kultúry vo Vranove nad Topľou dňa 2. marca o

1900. Ide o netradičné spracovanie utrpenia Ježiša Krista z pohľadu apoštola Petra. Vstupné
je 2 €. 
Krížové cesty sa budeme modliť v stredy s deťmi a v piatky s birmovancami pred sv. omšami.

V nedele budú krížové cesty o 1430. Na druhú pôstnu nedeľu sa krížovú cestu modlia členovia
Cykloklubu Fatimskej Panny Márie. 
Prešovský organ: Môžeme pomôcť získať prostriedky na záchranu organa v prešovskom
Dóme sv. Mikuláša hlasovaním na stránke www.nadaciavub.sk/poklady. Vďaka. 
Pôstne kázne: Po nedeľnej pobožnosti krížovej cesty vás v našom farskom kostole pozývam
na pôstne kázne. Kazateľom bude ThDr. Pavol Hrabovecký, S.T.D., kaplán v Košiciach –
Kráľovná pokoja.
Zbierky: Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. 
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.
Zimný štadión: Dnes (18.2.) máme možnosť korčuľovania v STD Aréne pre našu farnosť od

1915do 2015. Poplatok kvôli nižšej účasti upravujeme na 2€ pre dospelých a 1€ pre
nedospelých. Ďakujeme za účasť a porozumenie.
Rozpis lektorov:
2. pôstna nedeľa: 8.00 hod. - r. Baranska; 10.00 hod. - r. Bankovičova
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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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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 19.02.201819.02.2018 Sv. omša: 1800 + Mária Čapová  

Poklona Sv. olt.: 1845

uu ToRoKToRoK 20.02.201820.02.2018 Sv. omša: 800 + Ján, Anna, Ján; 
+ Štefan, Ján, Zuzana 

SS TREDATREDA 21.02.201821.02.2018 Sv. omša: 1800 ZBP Pavel Smerecký (70 rokov) 
(detská)

ŠŠ TVRToKTVRToK 22.02.201822.02.2018
Katedra sv. Petra, apoštola

(sviatok)   

Poklona Sv. olt.: 1700

Sv. omša: 1800 + Matúš Demeter  

PP iAToKiAToK 23.02.201823.02.2018
Kántry 

Sv. omša: 1800 ZBP Jozef (30 rokov)         
(mládežnícka) 

SS oBoTAoBoTA 24.02.201824.02.2018 Modl. večeradlo: 800

Sv. omša (JaA): 1800 + z rod. Senčákovej a Gosťovej; 
+ Pavol a Cyril Bindasoví 

NN EDEľAEDEľA 25.02.201825.02.2018

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Sv. omša: 800 za farnosť 

Sv. omša: 1000 ZBP Annamária (20 rokov) 
a Jana (35 rokov) 

Krížová cesta: 1430 + pôstna kázeň

LiTuRgicKýLiTuRgicKý PRogRAMPRogRAM oDoD 19.02.2018 19.02.2018 DoDo 25.02.201825.02.2018

“Ľudia sa budú kvôli náboženstvu škriepiť, budú o ňom písať, budú za neho bojovať;
urobia čokoľvek – len nebudú podľa neho žiť.”  (Charles Caleb Colton)


