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Päť rokov bez Benedikta XVI.

Jedenásty február 2013 mal byť vo Vatikáne úplne obyčajným dňom. Kvôli výročiu

podpísania Lateránskych zmlúv, ktoré po dlhom období sporov zadefinovali vzájomné vzťahy
medzi Talianskom a pápežským štátom, je 11. február dokonca sviatočným dňom. Aj preto
bola v Apoštolskom paláci naplánovaná len jedna významnejšia udalosť. Pápež Benedikt XVI.
sa mal o 11. hodine stretnúť s kardinálmi, aby stanovili termín svätorečenia niekoľkých
blahoslavených. Z mediálneho hľadiska v podstate nezaujímavé stretnutie. 
„Moje sily, vzhľadom na pokročilý vek, nie sú viac dostačujúce na vykonávanie Petrovho úradu
riadnym spôsobom,“ povedal Benedikt XVI. pred koncom stretnutia s kardinálmi. „S plnou
slobodou vyhlasujem, že sa vzdávam úradu rímskeho biskupa,“ dodal pápež tichým, ale
rozhodným hlasom. V nasledujúcich dňoch sa však roztočil kolotoč, ktorý sa zastavil až 28.
februára, keď sa podvečer rozlúčil so svojimi najbližšími spolupracovníkmi a nastúpil do
vrtuľníka, ktorý ho z Vatikánu odviezol do pápežského letného sídla v Castel Gandolfo. 
Zdá sa, že jeho skutočným verejným testamentom zostane
kniha Posledné rozhovory, ktorú s novinárom Seewaldom
dokončili v máji 2016. A čo sa podľa Seewalda vytráca s
osobnosťou Benedikta XVI.? „Jeho múdre prejavy, ktoré
dokázali osviežiť myseľ a zahriať srdce; bohatstvo jeho
jazyka; poctivosť jeho analýz; nekonečná trpezlivosť pri
počúvaní; noblesa v správaní, ktorú stelesňoval ako
málokto z cirkevných predstaviteľov. A, pravdaže, aj jeho
plachý úsmev, jeho neraz nemotorné pohyby, keď niekedy
kráčal k pódiu ako Charlie Chaplin. A chýba im
predovšetkým jeho vyzdvihovanie rozumu, ktorý ako
garant viery chráni náboženstvo pred skĺznutím do mylnej
fantázie a fanatizmu. Napokon aj jeho modernosť, ktorú
mnohí nedokázali alebo nechceli objaviť,“ konštatuje
nemecký novinár. 

(https://svetkrestanstva.postoj.sk/31101/paet-rokov-bez-benedikta-xvi, prevzal a upravil Marcel Stanko)
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Čo treba nielen v
pôstnom čase vedieť nám
kresťanom

Keby sme sa prešli po uliciach našich miest

a dedín s mikrofónom v ruke a položili by
sme ľuďom otázku, čo si myslia o pôste, boli
by sme asi veľmi prekvapení z pestrej palety
odpovedí, v ktorých by nechýbala ani jemná
irónia, ani hrubý výsmech od ľudí konzumne
založených, ani počudovanie, ani bezradné
mlčanie, ale ani úprimný pokus vyjadriť o
ňom nejaké poznanie, predstavu, alebo
nejakú skúsenosť z vlastnej praxe. Možno by
sme sa z tých úprimných odpovedí dozvedeli
viac o jeho formách, o jeho vonkajších
prejavoch, či praktikách, ako o jeho pravej
podstate,, o význame pre veriaceho človeka. 
Pokúsme sa preto aspoň trošku načrtnúť to,
čo treba nielen v pôstnom čase vedieť nám
kresťanom, ktorí ho ako prostriedok k
posväcovaniu môžeme a máme využívať. 
Kristus sa svoje vykupiteľské dielo rozhodol
vykonať v ľudskom tele vo všetkom nám
podobnom okrem hriechu. Potreboval telo,
aby mohol naplniť svoj vlastný výrok: „nik
nemiluje viac ako ten, čo položí svoj život za
svojich priateľov“. A tak božská podstata,
ktorá sama nemôže trpieť si berie aj ľudskú,
hmotnú, telesnú podstatu, ktorá naplní Boží
úmysel spásy človeka. A práve v tomto
obraze sa nám načrtávajú kontúry podstaty
pôstu, ktorý je prostriedkom pre vnútornú
premenu človeka. Pôst je prostriedok a nie
cieľ. Nie vonkajšie úkony pôstu viditeľné na
tele sú zmyslom pôstu, ale ich slobodná
spolupráca s duchovnými aktivitami, najmä
modlitbami vedie človeka ku skutočným
vnútorným premenám zmýšľania a potom aj
konania, ktoré sa Bohu páčia a ktoré Boh aj
odmeňuje. Tu platia veľmi jednoznačne

Ježišove slová: „A keď sa postíte, nebuďte

zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár,

aby ľudia videli, že sa postia. Keď sa ty

postíš, pomaž si hlavu, umy si tvár, aby nie

ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec,

ktorý je v skrytosti a tvoj Otec ťa odmení,

lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6, 16-18) 

Keďže človek je duchovno-telesná bytosť,
náboženský život sa neodohráva na čisto
duchovnej úrovni a preto ľudská duša
potrebuje ku svojej aktivite aj ochotu,
postoje a spoluprácu tela, aby takto
modlitba a pôst v úplnej jednote bol
dokonalým výrazom poníženosti celého
človeka pred Bohom. Postiť sa znamená
uponížiť svoju dušu, urobiť ju pokornou
podľa Ježišovho výroku: „lebo som tichý a
pokorný srdcom“. 
Skutočným cieľom pôstu je teda tichá, skrytá
vnútorná pokora a poníženosť pred Božím
majestátom. Je to postoj závislosti a úplnej
odovzdanosti do Božej vôle a jej rozhodnutí.
Pôstom máme v sebe vytvárať podmienky,
aby Boh mohol z nás odstrániť aj posledné
zvyšky pýchy, ktorá sa Bohu protiví. 
Pôst a jeho pokrytecké praktiky Ježiš ostro
kritizoval u svojich súčasníkov a mal by čo
vytknúť aj nám, dnešným kresťanom, ktorí
vo svojej pôstnej praxi môžu upadnúť do
formalizmu a minú sa jeho pravého účinku.
Aby sme sa naozaj páčili Bohu, pôst musí byť
spojený s láskou k bratom a sestrám, nedá sa
oddeliť od almužny a ani od modlitby. Treba
sa postiť z lásky k Bohu, ktorý všetko vidí aj v
skrytosti. Taký pôst bude čistým výrazom
našej dôvery v neho, bude to pôst ponížený,
ktorý otvorí naše srdce vnútornej
spravodlivosti, ktorá je výhradne dielom
Božím. Ak to naplníme našim životom aj v
tomto pôstnom období, neostaneme bez
Božej odmeny.

Zdroj: http://homily-service.sk
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1. čítanie: Ex 20, 1-17 alebo kratšie Ex 20, 1-3. 7-8.
12-17
Ž: 19, 8. 9. 10. 11
Refrén: Pane, ty máš slová večného života.
2. čítanie: 1 Kor 1, 22-25
Evanjelium: Jn 2, 13-25

Krátke zamyslenie na evanjelium:
„Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ pýtajú sa Ježiša židia, pobúrení jeho
provokatívnym správaním. To mohol robiť iba prorok, ktorého však Izraeliti nemali už
niekoľko storočí! Dokážu ho ešte spoznať? Aké znamenie musí vykonať, aby ich presvedčil?
A o čom presvedčil? O Bohu, ktorý neprestal mať dejiny pevne v rukách, ktorému ľudia a
ich osud leží stále na srdci! Kristova smrť bude mať význam iba v spojení so vzkriesením,
nielen ako zázrak, ale predovšetkým ako miera Božej lásky k človeku. Tam, kde sa úplne
zrúti ľudská nádej, vyvstane celkom nová nádej Božia.

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára

- Otecko, poď hneď domov, budeš niečo
piť...
- A čo synček môj?
- To neviem, ale mamička povedala, že si to
vypiješ, keď prídeš domov.

Reportér sa pýta storočného muža na
tajomstvo jeho dlhého života.
- Oženil som sa s hádavou ženou...
- Nechápem...
- To je jednoduché. Vždy, keď sa začala
hádať, šiel som na prechádzku. Tak som
strávil väčšinu svojho života na čerstvom
vzduchu.

Pacient v nemocnici sa pýta svojho suseda:
- Ako to, že tu ešte za vami nebola vaša

manželka?
- Ona tu tiež leží.
- A čo? Nejaká rodinná tragédia?
- Áno, ona začala...

(dodala Anna Sabolová, ml.)

Zdroj: Ján Rybár – Smiechom povedať pravdu
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Cyklotúra

Štvrtok 13. 7. 2017

Dnes je posledná noc na tejto cyklopúti.

Nikomu sa nechce spať. Sedíme dlho, dlho
vonku na dvore pred budovou, kde je na to
prispôsobené sedenie. Sedíme, jeme, voľne
debatujeme, rozprávame zážitky, vtipy, ...
Všetkému je raz koniec a tak o pol tretej
ráno rozpúšťam náš cykloparlament. Ja som
sa ešte presťahoval do kuchyne, aby som
umyl riad, ktorý po nás ostal vonku. Ráno by
sa mohlo stať, že dievčatá po príchode do
kuchyne by nevedeli čo skôr. Či chystať
raňajky, alebo robiť poriadok po včerajšom
večeri. Ku mne sa pridal aj Martin Stahorský
a o tretej už bolo všetko tip top. 
Prešli sme 47,699 km s priemernou
rýchlosťou 21,3 km/hod., s čistým časom na
bicykli 2 hodiny a 14 minút. Dnes to mala
byť taká rýchla jazda za hodinku a pol -
necelých 32 km. Vďaka policajtom, ktorí nás
odklonili od našej trasy sme urobili viac ako
15 km navyše. Ale čo je 15 km navyše oproti
ľudskému životu. Tak to malo byť. Tak to
prijímam a tak to beriem. Iba mi je ľúto
dievčat, že na nás čakali a nedočkali sa.
Dobrú noc.

Piatok 14. 7. 2017
Chlapci si na raňajky objednali krupicovú
kašu. Dievčatá im s radosťou vyhoveli.
Keďže sme boli hore skoro do rána, raňajky
sú až o 10:30. Dnes sa aj tak nikam
neponáhľame. Fero za ten čas vybavuje
prepravu bicyklov do Bratislavy, otec Marek
ich uloženie, lebo železnica nedisponuje
takým veľkým batožinovým priestorom.
Skoro po polhodine je všetko vybavené.
Všetky naše veci sme naložili do auta, urobili
generálny poriadok a o pol jednej

odchádzame z Dunajskej Lužnej. Miestnou
hromadnou dopravou, vlakom, autom, ktorí
ako chceli. Všetci sa stretávame tam, kde
nás včera dievčatá čakali. Pri kláštore, pri
ktorom je kostol Povýšenia sv. kríža. Pre
verejnosť je kostol zatvorený. Otvára sa iba
30. dňa v mesiaci, kedy je pútnická sv. omša
o 17:00 ku cti bl. sestry Zdenky. Ak to
vychádza na nedeľu tak o 10:30. Kým všetci
dorazili, trochu si to tu obzerám. Je to široká
ulica. Z jednej strany popri budovách
jednosmerná cesta. Potom park - široký pás
zelene so stromami a zase jednosmerná
cesta a budovy. V tej horúčave, ktorá tu
teraz panuje je tráva úplne vyschnutá.
Stromy na tom nie sú o nič lepšie. O taký čas
sa pred priamym slnkom niet kam ukryť.
Mňa zaujal jeden široký, asi dva a pol metra
vysoký hraničný stĺp – rímsky míľnik, ktorý
nám oznamuje, že za týmto stĺpom je už
Rímska provincia – písal sa rok MIL (1049). 
O jednej prichádza rehoľná sestrička a
otvára nám kostol. Vchádzame dnu,
dievčatá idú hneď na chór, kde je orgán, o.
Marek do sakristie. Po malých úpravách
začíname o 13:15 svätú omšu. Po nej si
robíme malú prehliadku kostola. 
Rehoľný Kostol  Povýšenia Svätého kríža v
Podunajských Biskupiciach je hlavné
pútnické miesto, kde je  od 20. 9. 2003 v
relikviári  uložená prevažná časť
pozostatkov blahoslavenej Zdenky
identifikovaných pri exhumácii 16. 6. 2003.
Kostol je oproti ostatným sakrálnym
budovám dosť mladý. 15. jún 1947 bol
posvätený základný kameň. O tri roky
neskôr bolo ukončenie stavby, maľovanie
kostola, príprava interiéru. 26. septembra
1950 sa uskutočnilo príslušníkmi štátnej
bezpečnosti a milícii násilné vyvezenie
sestier z Podunajských Biskupíc a  v
priestoroch kláštora zriadili nemocnicu. Od
roku 1950  - 1990  sa novopostavený kostol
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sa využíval iba ako skladisko zdravotníckeho
materiálu. V roku 1991 kostol znovu ožíva,
aby slúžil tomu na čo bol postavený.
Postupne sa vykonáva obnova priestorov a
príprava kostola na posviacku. 13. jún 1992
je  konsekrácia  kostola Povýšenia Svätého
kríža. Slávnostné prenesenie pozostatkov bl.
sestry Zdenky Shelingovej z miestneho
cintorína do Kostola Povýšenia Svätého
kríža sa uskutočnilo 20. september  2003.
Od tohto dňa sa stáva pútnickým kostolom
bl. sestry Zdenky Schelingovej. Posledná
rekonštrukcia interiéru kostola sa
uskutočnila minulého roku.  Je to jedno
boková loď so sklenenými oválnymi
vitrážami na prízemí. Chór je v tvare
písmena U. Lemuje kostol od ľavej strany
presbytéria po celom jeho obvode a končí
na pravej strane pred presbytériom. Všetko
je nové, jednoduché ale krásne vyzdobené.
Zvláštne sú lavice. Kostol je celý biely a
lavice sú skoro čierne. Majú zvláštny tvar. Sú
úplne jednoduché, strohé. Všetko presne

geometrické tvary. Čo je na nich zaujímavé,
je operadlo. Je v tvare postupne sa
zdvíhajúcej krivky. Od stredu kostola po
obvodovú stenu. Vpredu na pravej strane
kostola je socha bl. sestry Zdenky
Schelingovej na okrúhlom mramorovom
podstavci, v ktorom sú jej telesné
pozostatky.  Práve tu si robíme spoločné
foto. Od rehoľnej sestričky dostávame
medailónik bl. sestry Zdenky Schelingovej a
s veľkým ďakujem opúšťame kostol. 
Schádzame dolu Biskupskou ulicou a
prichádzame na Trojičné námestie. Tu na
zástavke Mestskej hromadnej dopravy
čakáme na spoj. Kým príde autobus ešte sa
trochu obzerám. Za nami je trojičný stĺp
postavený v roku 1851. Oproti nám je
pomník padlým vojakom, občanom
Podunajských Biskupíc, v prvej svetovej
vojne. 14:30 odchádzame do Bratislavy. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(Peter Tóth)

Z farskej matriky

Vmesiaci február prijali sviatosť krstu: 

Tomáš Béreš,
Šimon Kozlovský,
Róbert Ragan.

Opustili nás: Zuzana Demčáková,
Miroslava Blahová,
Miroslav Burak.
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V Jeruzaleme po troch dňoch sprístupnili
zatvorený Chrám Božieho hrobu

Jeruzalem 1. marca (TK KBS/Rádio

LUMEN) V Jeruzaleme po troch dňoch opäť
sprístupnili Chrám Božieho hrobu. Išlo
protest kresťanských cirkví proti daňovej
politike jeruzalemskej samosprávy. Spor o
platbu miestnych daní medzi jeruzalemskou
samosprávou a kresťanskými cirkvami však
stále nie je vyriešený. 
Izraelská vláda rozhodla o vytvorení
pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať
problémom výberu daní od cirkví. Vláda
okrem toho oznámila, že zmrazila
kontroverzný návrh zákona týkajúci sa
predaja pozemkov cirkvami a mesto
Jeruzalem odložilo vyberanie daní za
majetky vo vlastníctve cirkví. Jeruzalemská

radnica naďalej tvrdí, že kresťanské cirkvi mesto na daniach z nehnuteľnosti dlhujú v
prepočte viac ako 186 miliónov dolárov. Ide o príjmy, ktoré kresťanské cirkvi majú z
komerčných nehnuteľností, hotelov či obchodných prevádzok, ktoré neslúžia priamo na
náboženské účely. 
Chrám Božieho hrobu je podľa kresťanskej tradície postavený na mieste Ježišovho
ukrižovania, pochovania a zmŕtvychvstania a patrí medzi najnavštevovanejšie kresťanské
pamätihodnosti. Vybudovať chrám na mieste označovanom ako Golgota či kalvária, kde
bol Ježiš ukrižovaný, nariadil v roku 326 nášho letopočtu rímsky cisár Konštantín I. Veľký,
ktorý sám konvertoval na kresťanstvo. Podľa kresťanskej legendy Ježišov hrob a jeho kríž
objavila v roku 325 nášho letopočtom Konštantínova matka svätá Helena. Chrám sa
nachádza v Izraelom okupovanej východnej časti Jeruzalema. 
O chrám sa stará spoločne šesť denominácií – rímskakatolícka cirkev, grécka pravoslávna
cirkev, arménska apoštolská cirkev, sýrska pravoslávna cirkev, etiópska pravoslávna cirkev
a koptská cirkev. 

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

V Centre spirituality Východ - Západ
bude konferencia s názvom Pokánie 

Košice 28. februára (TK KBS) Centrum

spirituality Východ - Západ Michala Lacka
(vedecko - výskumné pracovisko
Teologickej fakulty Trnavskej univerzity) v
spolupráci s Centrom pre štúdium
biblického a blízkovýchodného sveta
pozýva na vedeckú konferenciu
"Pokánie", ktorá sa uskutoční v dňoch 8. -
9. marca 2018 v Centre spirituality Východ
- Západ Michala Lacka v Košiciach. V
programe sú štyri prednáškové bloky
(štvrtok 8. marca - 14:00 - 15:30 h a 16:00
- 17:30 a piatok 9. marca - 9:00 - 10:30 h
a 11:00 - 12:30 h). 



VV časEčasE odod 05.03.2018 05.03.2018 dodo 11.03.201811.03.2018

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 11.3.-17.3. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Helena Brehovská.     
Nácviky zborov: V pondelok večer po adorácii nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých,

v sobotu o 1330 v pastoračnom centre detský zbor.  

Farské rady: Prosím o stretnutie v pondelok o 1930 ekonomickú radu, v stredu o 1900

pastoračnú radu.
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 štvrtú pôstnu nedeľu sa krížovú cestu modlia členovia
spoločenstva Modlitby mužov. Po pobožnosti sme pozvaní na pôstnu kázeň.
Kostolné potreby: Prosíme veriacich, ktorí ešte chcú prispieť na kostolné potreby osobitnou
zbierkou, aby tak urobili do konca budúceho týždňa a vložili milodar s lístkom do schránky
Vaše pripomienky a názory. Chceme urobiť vyhodnotenie, o čom vás budeme informovať. 
snúbenci: Vy, ktorí zvažujete prijať sviatosť manželstva v našej farnosti v tomto roku,
nezabudnite sa včas (aspoň tri mesiace vopred) nahlásiť na farskom úrade. Aby sme spísali
zápisnicu, dohodli prípravu, vyriešili prípadné povolenia. 
Zimný štadión: Dnes (4.3.) 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.
Prerušenie distribúcie elektriny: Mesto Vranov upozorňuje na tieto termíny a miesta
prerušenia dodávky elektriny: 5. marca ul. Lesnícka a ul. Zimná v čase 7.20 – 16.00 hod.; 6.
marca ul. Jarková, ul. Železničná od Autoservisu po č.d. 34 a ul. Prešovská od č.d. 51 po č.d.
532 v čase 7.20 – 16.30 hod.; 7. marca ul. Prešovská od č.d. 51 po č.d. 535, ul. Herlianska, ul.
Lesnícka a ul. Veterná v čase 7.20 – 16.30 hod.
Rozpis lektorov:
4. pôstna nedeľa: 8.00 hod. - r. Mudrákova; 10.00 hod. - r. Š. Fenika.

stran
a 7

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 
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PPoNdELoKoNdELoK 05.03.201805.03.2018 sv. omša: 1800 + Sidónia Danková (1. výročie)  

Poklona Sv. olt.: 1845

uu toRoKtoRoK 06.03.201806.03.2018 sv. omša: 800 + Jozef, Júlia a Jozef Repčinoví;
+ Štefan, Jozef a Marián

ss tREdatREda 07.03.201807.03.2018 sv. omša: 1800 ZBP Jozef Demčák (75 rokov)
(detská)

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 08.03.201808.03.2018 Poklona Sv. olt.: 1700

sv. omša: 1800 ZBP Jozef Jenčko (80 rokov)   

PP iatoKiatoK 09.03.201809.03.2018 sv. omša: 1800 ZBP Agáta (50 rokov) 
(mládežnícka) 

ss oBotaoBota 10.02.201810.02.2018 Modl. večeradlo: 800

sv. omša (Jaa): 1800 + Zuzana Demčáková

NN EdEľaEdEľa 11.03.201811.03.2018

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA 
(NEDEĽA LAETARE)

sv. omša: 800 za farnosť 

sv. omša: 1000 ZBP Mária (75 rokov)  

Krížová cesta: 1430 + pôstna kázeň

LituRgiCKýLituRgiCKý PRogRaMPRogRaM odod 05.03.2018 05.03.2018 dodo 11.03.201811.03.2018

“Krátka večera – dlhý život.”  (bulharské príslovie)


