Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou
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Námestník Dobrého pastiera píše:
G

audete et exsultate – Radujte sa a jasajte. To je názov novej apoštolskej exhortácie
súčasnej hlavy Katolíckej cirkvi pápeža Františka. Pápež v nej píše o povolaní k svätosti v
súčasnom svete. „Boh žiada všetko z nás a na oplátku nám ponúka skutočný život; šťastie, ku
ktorému sme boli stvorení. Chce, aby sme sa stali svätými a neuspokojili sa s plytkou a
priemernou existenciou,“ píše František v dokumente, ktorý má päť kapitol. Jadrom
dokumentu, ktorý je svojím rozsahom polovičný oproti prvej Františkovej exhortácii Evangelii
gaudium, sú Ježišove blahoslavenstvá a jeho kritériá, podľa ktorých budeme súdení. Pápež
rad radom predstavuje charakteristiky svätosti u kresťana súčasnosti, medzi ktorými
nechýbajú napr. odvaha, radosť, zmysel pre humor, trpezlivosť, stála modlitba a spojenie so
spoločenstvom. František v exhortácii pripomína, že svätosť rastie cez malé gestá. Uvádza
príklad: „Žena ide nakupovať, stretne susedu, zarozprávajú sa a začne sa klebetenie. Vtedy si
však žena v srdci povie – ,Nie, nebudem hovoriť o iných v
zlom.´ To je krok k svätosti. Keď príde domov, jedno z detí
jej chce hovoriť o svojich snoch, a hoci je unavená, sadne
si a s láskou a trpezlivosťou počúva. To je ďalšia obeta,
ktorá prináša svätosť...“
Ďalej sa v dokumente pápež vyjadruje aj k nutnosti
ochrany života. Je to však podľa neho potrebné vo
všetkých stupňoch. „Naša obrana nevinných
nenarodených musí byť jasná, pevná a zanietená, pretože
ide o dôstojnosť ľudského života, ktorý je vždy posvätný...
Avšak rovnako posvätné sú životy chudobných, tých, ktorí
sa už narodili, trpiacich, opustených, znevýhodnených,
zraniteľných nevládnych starších, ktorí sú vystavení skrytej
eutanázii, obetí obchodovania s ľuďmi, nových foriem
otroctva a každej formy odmietnutia.“ Tvrdí takisto, že
svätosť nie je založená len na modlení, ale aj službe
núdznym a sebaovládaní.
(https://svetkrestanstva.postoj.sk, upravil Marcel Stanko)

Aký je rozdiel medzi protestantmi a katolíkmi?
Protestanti odmietajú určité stránky katolíckej náuky, najmä pápeža ako znak jednoty a
sviatosti ako zdroj milosti.
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Reformácia

bola protestným hnutím,
ktoré nesúhlasilo s Katolíckou cirkvou, no
protestujúci často nenachádzali zhodu ani
medzi sebou. Zatiaľ čo existuje len jedna
Katolícka cirkev, protestantských cirkevných
spoločenstiev je mnoho. Vezmime si
napríklad Luthera a Kalvína: Každý mal svoju
skupinu prívržencov, ktorá sa časom znovu
rozštiepila, keď sa jej členovia nevedeli
zhodnúť v otázkach viery. V týchto
spoločenstvách chýba zjednocujúca sila,
akou je pápež. Luteránstvo a kalvinizmus.
Luteránstvo sa rozšírilo najmä do Nemecka
a Škandinávie. Neskôr svoju vieru emigranti
z týchto krajín priniesli aj do Ameriky. V roku
1999 Svetový luteránsky zväz a Katolícka
cirkev podpísali spolčené vyhlásenie. V ňom
sa zamerali na to, čo nás spája, hoci opäť
vyšlo najavo, že medzi nami existujú
výrazné
rozdiely.
Kalvínska
cirkev
neexistuje. Prívržencov Kalvínovho učenia
majú rôzne kresťanské spoločenstvá Európy
a Severnej Ameriky: reformovaná cirkev,
presbyteriánska cirkev či niektoré
baptistické cirkvi. Protestant či katolík?
Aktívni katolíci, rovnako ako zbožní
protestanti chcú svoj život sústrediť na
Ježiša Krista. V tomto dôležitom bode sa

zhodujme. Napriek tomu musíme pochopiť,
že medzi protestantmi a katolíkmi existuje
viacero zásadných rozdielov. Jednota. Oplatí
sa poznať rozdiely, ale rovnako dôležité je
vedieť, že i tak sa môžeme spolu modliť.
Všetci veríme, že Ježiš sa narodil, aby spasil
ľudstvo,
a
mnohé
protestantské
spoločenstvá sa modlia rovnaké Krédo ako
my. Práve preto, že Ježiš túžil po jednej
Cirkvi, musíme sa spoločne usilovať o
jednotu (ekumenizmus). V tom nám môže
vo veľkej miere pomôcť modlitba: rozdiely
spôsobené človekom dokážeme prekovať
len s pomocou Ducha Svätého. Väčšina
protestantov verí: Boh sa zjavuje po vtelení
len cez Bibliu. Ježiš je spása človeka
prostredníctvom milosti a viery. Dobré
skutky na spásu nemajú vplyv. Jednotlivé
cirkevné spoločenstvá sa spravujú samy
(niekedy s pomocou iných spoločenstiev).
Existujú dve sviatosti: krst a prijímanie –
Večera Pánova. Protestantské prijímanie v
skutočnosti nie je Eucharistia, preto ho
nemôžeme sláviť spoločne. Vyobrazenie
Ježiša na kríži je pre niektorých protestantov
neprípustné, lebo Ježiš sa obetoval za nás
len raz. U nich je kríž prázdny. Vo
všeobecnosti
neuznávajú
zvláštne
postavenie Panny Márie v kresťanskom

kulte, príhovory svätých sochy, očistec,
niektoré sviatosti a zvrchovanosť pápeža.
Katolíci veria: Boh sa zjavuje cez Bibliu aj
Tradíciu. Ježiš je spása človeka
prostredníctvom milosti. Človek na svojej
spáse spolupracuje konaním dobrých
skutkov Farnosti sú plnohodnotnou
súčasťou Katolíckej cirkvi a podliehajú
autorite biskupa a pápeža. Kňaz sa
zodpovedá
svojmu
biskupovi
(zamestnávateľovi).
Existuje
sedem

sviatostí. V Eucharistii sa chlieb a víno menia
na skutočné telo a krv Kristovu. Väčšina
protestantov v to neverí. Kresťania bežne
používajú vyobrazenia Ježiša na kríži.
Ježišova obeta – raz a za všetkých stále platí
a my na nej máme účasť pri Eucharistii.
Katolícka cirkev hlása úplnú pravdu o
kresťanskej viere.
(Dominika Čechová)
Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

- Musí to byť veľká tragédia, keď herečka
zbadá, že stratila hlas.
- Ešte tragickejšie je, keď to nezistí a spieva
ďalej
Návštevník neopatrnosťou zhodil starú
vázu, ktorá sa rozbila. Sprievodca sa zhrozí:
- Veď je to váza zo 16. storočia
- To mám šťastie, - hovorí návštevník, - ja
som sa zľakol, že bola nová.
Otec, čo mali ľudia, keď nemali televízor?
- Svätý pokoj.
Chudobnému robí ťažkosti, čo zjesť.
Bohatému robí ťažkosti, čo zjedol.
Príde Janko domov zo školy a hovorí svojej
mame: Mami, predstav si, že som dostal
jednotku.
Mama: Vážne?
Janko: Nie, iba si to predstav.
- Pán doktor, priberám na určitých miestach.
- Tak na tie miesta nechoďte.

Manželka hovorí manželovi:
– Vypi ten liek.
– Čo blázniš, veď nám ho dal veterinár pre
nášho psa.
– No práve, keď uvidí, že ho piješ, možno ho
vypije konečne aj on.
Hosť si v reštaurácii pochutnáva na guláši.
Pri jeho stole sedí malý pes a stále vrčí. Hosť
konečne odloží príbor a zavolá hlavného:
– Prečo ten pes na mňa tak vrčí?
– To bude asi preto, že jete z jeho taniera...
(dodala Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: Ján Rybár – Smiechom povedať pravdu
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Leží mucha na stole a trepe nohami. Letí
okolo druhá a pýta sa:
– Aerobik, aerobik?
– Biolit, biolit!

– Pán hlavný, na ten rezeň čakám už hodinu!
– Nebojte sa, máme otvorené až do rána.

Svätý Marek

strana 4

P

odľa historika Eusébia bol Marek synom
jednej zo sestier sv. Petra, apoštola.
Pochádzal z Cyrény v Afrike. Nepatril medzi
Ježišových učeníkov, pretože bol ešte veľmi
mladý. Sám seba zvečnil vo svojom evanjeliu
v príbehu záhadného mladíka, ktorý sa po
zatknutí Ježiša objavuje v Getsemanskej
záhrade: „Vtedy ho všetci opustili a
rozutekali sa. No mladík išiel za ním, odetý
plachtou na holom tele; a chytili ho. Ale on
pustil plachtu a utiekol nahý.“ (Mk 14,51).
Starovekí spisovatelia Marka nazývajú
„Petrovým učeníkom a tlmočníkom",
„Petrovým nasledovníkom", „Petrovým
tlmočníkom a poslucháčom". Na ich
vzájomnú blízkosť poukazuje aj to, že Peter
po zázračnom vyslobodení z väzenia utekal
„k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volá
Marek", kde boli zhromaždení kresťania a
modlili sa za jeho vyslobodenie.
Predpokladá sa, že v tomto dome slávil Ježiš
s učeníkmi Poslednú večeru a v tom istom
dome Ježišovi učeníci očakávali Zoslanie
Ducha Svätého.
Neskoršie apoštol Peter vyslal Marka spolu s
Barnabášom a Pavlom do Malej Ázie hlásať
evanjelium. Marek bol s nimi na ich prvej
apoštolskej ceste na Cyprus a v Perge v
Pamfýlii. Tam sa však Marek od nich odlúčil,
azda pre náročnosť cesty a sám sa vrátil do
Jeruzalema. Keď si tam upevnil zdravie,
odišiel s Barnabášom na iné dôležité
apoštolské cesty. Skutky apoštolov často
spomínajú Marka. Asi v r. 60 sa Marek znovu
objavuje v spoločnosti apoštola Pavla.
Najväčšia sláva patrí Markovi za to, že
napísal evanjelium. Eusébius v Cirkevných
dejinách píše, že: „Marek sa stal Petrovým
učeníkom a vtedy presne napísal veci, ktoré
Peter povedal o Ježišovi, pretože on sám ich

ani nepočul, ani nenasledoval Pána, ale iba
Peter, od ktorého mal všetky poučenia."
Vplyv apoštola Petra poznať aj zo zvláštneho
spôsobu, akým bolo evanjelium napísané, aj
z toho, čo rozpráva a ako to rozpráva. Je
zrejmé, že Marek, keď hovorí o Petrovi,
ponecháva akoby v tieni to, čo ho môže
povýšiť. Tak napr. nespomína, že Peter
chodil po vode (Mt 14,28-32), že mu Pán
Ježiš sľuboval a potom i udelil primát, čiže
prvé miesto a právomoc v Cirkvi (Mt 16,1719), nespomína peniaz, ktorý na Ježišov
rozkaz vytiahol z ryby na zaplatenie dane
(Mt 18,24-26), ani že mu Ježiš rozkázal, aby
utvrdzoval bratov vo viere. Naopak: so
všetkými podrobnosťami rozpráva, že Peter
tri razy zaprel Ježiša, obšírne hovorí, že ho
Pán ostro pokarhal, keď ho odrádzal, aby
nepodstúpil mučenie; zaznačuje, že Peter na
hore Tábor pri premenení Pána nevedel, čo
hovorí, keď žiadal Ježiša, aby tam mohol
postaviť tri stany. V tomto spôsobe
rozprávania evanjelistu Marka vykladači
Svätého písma vidia vplyv Petra, ktorý vo
svojich kázniach zo skromnosti chcel zamlčať
to, čo by mu mohlo poslúžiť na slávu a radšej
pripomenul svoje slabosti.
Cirkevná tradícia tvrdí, že na príkaz apoštola
Petra odišiel do Egypta hlásať evanjelium a
že založil cirkevnú obec v Alexandrii a bol jej
prvým biskupom. Toto potvrdzujú rozličné a
početné starokresťanské spisy. Ale ťažko
určiť presný dátum, kedy sa to stalo. Podľa
apokryfných Skutkov sv. Marka, po príchode
do Alexandrie si dal opraviť obuv u obuvníka
Aniana, a ako prvému v Alexandrii mu
ohlasoval evanjelium. Anian potom prosil
Marka, aby sa u neho ubytoval. Uveril a dal
sa pokrstiť on i celý jeho dom. Neskoršie sa
Anian stal Markovým nástupcom na
biskupskom stolci v Alexandrii.
Markova aktivita sa rozvíjala aj mimo

Alexandrie, pretože susedná Etiópia ešte
dnes uznáva sv. Marka za svojho
vierozvesta. Ako ďalej hovorí cirkevná
tradícia, pohania s nenávisťou pozorovali
rozkvet kresťanskej obce v Alexandrii, preto
chceli Marka dostať do svojej moci. Raz
ráno ho prekvapili pri bohoslužbách, chytili
ho, uviazali mu okolo hrdla povraz, za ktorý
ho vláčili po uliciach a cestách mesta, až
vypustil dušu. Veriaci ho pochovali v dedine
Bucoli blízko Alexandrie. Nad jeho hrobom
neskoršie postavili nádherný chrám, ktorý
sa zachoval až do vpádu mohamedánov.
Podľa menej spoľahlivých správ v r. 828

dvaja benátski kupci, aby zachránili jeho
sväté
ostatky
pred
zneuctením
mohamedánmi, uniesli ich z chrámu a
odviezli do Benátok, kde pre ne v rokoch
1063-1094 vystavali baziliku. Znakom sv.
Marka je lev, pretože svoje evanjelium
začína správou o pôsobení sv. Jána Krstiteľa
na púšti.
Jeho sviatok sa slávi 25. apríla. U nás sa na
tento deň zvykne konať procesia do
prírody, kde sa svätia oziminy. (Spracované
podľa Životy víťazov 2. str. 137)
Zdroj: www.frantiskani.sk

Dožiť sa rána je zázrak milosti, najkrajší dar Pána. Preto
Vám, otec Marcel, k Vašim meninám želáme dobrého
zdravia, nech aj naďalej Boh isto vedie Vaše kroky,
nech Vás požehnáva a pozor na Vás dáva.
To Vám zo srdca vyprosujeme.
Redakcia časopisu Mariannum
1. čítanie: Sk 4, 8-12
Ž: 118, 1+8-9. 21-23. 26+28-29
Refrén: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa
kameňom uholným. alebo Aleluja.
2. čítanie: 1 Jn 3, 1-2
Evanjelium: Jn 10, 11-18
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Krátke zamyslenie na evanjelium: Dnes už naša
spoločnosť nežije z pastierstva. V Ježišovej dobe však išlo o bežnú prácu. Pán využíva
každodennú skúsenosť, aby vysvetlil vzťah Boha k človeku. Dnes slovo ovca má možno
negatívny význam bezmenného stáda. Skúsme sa ale vrátiť k pohľadu vtedajších Izraelitov
a všimnúť si, čo sa Ježiš snažil vysvetliť: aj bezbranných a nevinných berie Boh vážne, stará
sa o nich, záleží mu na nich, pozná ich po mene. Reč je o každom z nás, bez rozdielu. Taký
je náš Boh!
(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára.

U augustiniánov v Košiciach bude unikát,
privítajú tam relikvie svätej Rity

Predstavitelia hlavných náboženstiev v
Británi proti politike "dvoch detí"

Košice

V

eľká Británia 16. apríla (RV CZ)
Predstavitelia hlavných náboženstiev vo
Veľkej Británii protestujú proti zavedeniu
politiky "dvoch detí". Sociálne príspevky a
výhody sa majú odteraz vzťahovať iba na
prvých dvoch potomkov.
V praxi sa nové normy ťažko dotknú
viacdetných rodín, najmä tých sociálne
slabších. Hoci vo Veľkej Británii zákon ešte
nenúti k potratom, v skutočnosti "bude veľa
žien nútených voliť medzi biedou a
potratom", čítame v medzináboženskom
vyhlásení. Iniciátori protestu sú anglikánski
biskupi. Pripojili sa k nim aj predstavitelia
ďalších kresťanských vyznaní, ale aj židia a
moslimovia.
Domáhajú
sa
okamžitej
revízie
nespravodlivého zákona, ktorý sa podľa nich
iste prejaví na raste chudoby medzi
najmladšími a na zvýšení počtu potratov.
Okrem toho vláda vysiela výrazný signál, že
sa deti rozdeľujú na viac a menej dôležité, v
závislosti na ich poradí v rodine. V
skutočnosti sú všetky deti radosťou pre
rodinu a verejným dobrom. Všetci si rovnou
mierou zaslúžia podporu, čítame vo
vyhlásení britských náboženských predstaviteľov.
Genéza britskej politiky dvoch detí nie je zrejmá. Vláda sa odvoláva na nevyhnutnosť
škrtov v rozpočte. Už dlho však po týchto opatreniach volali ekologické hnutia. V roku 2007
to napríklad pripomenul think tank Optimum Population Trust. Tvrdil, že vysoká
pôrodnosť je jednou z hlavných príčin znečistenia životného prostredia a klimatických
zmien.
(dodala Anna Sabolová ml.)
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11. apríla (TK KBS) Rehoľa
svätého Augustína na Slovensku (tvz.
augustiniáni) pozýva na slávnosť príchodu
relikvií svätej Rity z Cascie – patrónky v
ťažkých a bezvýchodiskových situáciách.
Privítajú ich v piatok 27. apríla 2018 v
Kláštore sv. Augustína v Košiciach. „Ide o
relikvie 1. stupňa – kostičky z ruky svätice,
ktoré sú uložené v medenej ruži vo výške
50 cm,“ hovorí prior a predstavený
komunity a rehole augustiniánov na
Slovensku P. Juraj Pigula. „Svätá Rita je
aktuálna svätica, ktorá nám všetkým
ponúka, ako môžeme prežívať svoj
každodenný život – vedieť odpustiť. Aj keď
je to pre nás mnohých snaha na celý život,
musíme to skúšať, znova a znova každý
deň," hovorí P. Juraj Pigula.
Príchod relikvií svätej Rity je súčasťou
príprav na slávnostnú konsekráciu kostola
sv. Rity, ktorou sa metropola východu
stane unikátnym miestom. Pôjde o prvý
kostol zasvätený tejto svätici na
Slovensku. Konsekrácia kostola je
naplánovaná na 8. mája 2018 (o 10:30 h).

Zdroj: www.tkkbs.sk

V časE od

23.04.2018

do

29.04.2018

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 29.4.-5.5. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Vasiľová (sadová ul.).
1. sväté prijímanie: Rodičov i deti pozývame na stretnutie v stredu 25.4. po detskej sv. omši.
Samotná slávnosť bude 6. mája o 1000. Táto sv. omša je predovšetkým pre prvoprijímajúce
deti a príbuzných, ostatných prosím o porozumenie pri organizácii tejto sv. omše. Čo sa týka
spovede, prvoprijímajúce deti pristúpia prvýkrát ku sviatosti zmierenia v sobotu 5. mája o
900. (Po nej si ešte raz preskúšame priebeh slávnosti.) Rodičov, krstných rodičov a príbuzných
prosím, aby využili príležitosť vyspovedať sa v inom čase.
Parkovanie: Na parkovanie pri farskom kostole nepoužívajte označené miesta na asfaltovej
časti parkoviska a medzi žltými čiarami pred hlavným vchodom. Ďakujeme za pochopenie a
rešpektovanie.
Turíčna novéna 2018: Bratia redemptoristi nás pozývajú do Gaboltova na Turíčnu novénu,
ktorá sa začne vo štvrtok 10. mája o 1700 a ukončí sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého v
nedeľu 20. mája o 1030 slávnostnou sv. omšou. Program novény je na plagáte.
Farské evanjelizačné bunky: Všetkým, ktorí by sa chceli oboznámiť s týmto projektom, je
určená Prezentácia systému farských evanjelizačných buniek v kláštore sestier
redemptoristiek vo Vranove n.T.-Lomnici dňa 8. mája od 830 do 1700. V predvečer je o 1900
večer chvál. Svoju účasť je treba nahlásiť do konca apríla. Kontakt: Slávka Fejková 0918 590
592, mail: evanjelizacnebunky@gmail.com.
Predmanželské ohlášky:
1. Ján Jakubčin, syn Jána a Jany rod. Hrivnákovej, bývajúci v Čemernom a Katarína Pačutová,
dcéra Dušana a Jarmily rod. Mikulovej, bývajúca v Ondavských Matiašovciach, ohlasujú sa 3krát.
2. Michal Jenčo, syn Miroslava a Anny rod. Demkovej, bývajúci v Čemernom a Adriána
Hricová, dcéra Marka a Adriany rod. Matiovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 2-krát.
Rozpis lektorov:
5. veľkonočná nedeľa: 08.00 hod. - r. Š. Fenika; 10.00 hod. - r. Mudrákova.

Kontakty
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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.

LiTURgicKý PRogRaM od

23.04.2018

do

29.04.2018

1830 + Pavol Bindas
Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka Poklona Sv. olt.: 1915
(spomienka)

P oNdELoK

23.04.2018 sv. omša:

U ToRoK

24.04.2018 sv. omša:

Sv. Juraja, mučeníka (ľubovoľná
spomienka)

s TREda

25.04.2018 sv. omša:

Sv. Marka, evanjelistu (sviatok)

Š TVRToK

26.04.2018 Poklona Sv. olt.: 1730

27.04.2018 sv. omša:
(mládežnícka)

s oBoTa

1830 + Miroslav

(detská)

sv. omša:

P iaToK

800 + Mária, Michal, Jozef
a Anna Gonosoví

1830 ZBP Veronika (18 rokov),
Daniela a Martina Jenčové
1830 + Mária (20. výročie) a Michal
Saboloví;
+ Mária Gonosová (2. výročie)

28.04.2018 Modl. večeradlo: 700
800 za duše v očistci
sv. omša (Jaa): 1830 + Michal Kušnirik a zosnulí
z rodiny Benkovej

sv. omša:

N EdEľa

sv. omša:

800 za farnosť
1000 ZBP Mária Sotáková (80 rokov)

Sv. ruženec:

1430

29.04.2018 sv. omša:

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

a Oliver Ivanko

“Armáda baranov, ktorej na čele stojí lev, je silnejšia ako armáda levov, ktorej na čele
stojí baran.” (Napoleon Bonaparte)
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.

