
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou

Ročník X./2018 Číslo 25

Liturgická spomienka Panny Márie,
Matky Cirkvi

Od tohto roka sa bude sláviť v celej Cirkvi latinského obradu povinná liturgická

spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi. Jej termínom bude pondelok po Turíčnej nedeli,
tradične označovaný ako Svätodušný pondelok.
Ustanovila to Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí zverejneným dekrétom s
podpisom prefekta kardinála Roberta Saraha z 11. februára 2018. O úcte k Panne Márii ako
Matke Cirkvi hovorili už vo svojich dielach sv. Augustín a aj sv. Lev Veľký, pripomína dekrét.
V novodobej histórii Cirkvi v tejto súvislosti stojí za zmienku 21. november 1964, keď
blahoslavený Pavol VI. na záver tretieho zasadnutia Druhého vatikánskeho koncilu vyhlásil
Blahoslavenú Pannu Máriu za „Matku Cirkvi, čiže celého kresťanského ľudu, tak veriacich,
ako aj pastierov, ktorí ju volajú najmilovanejšia
Matka“. O dôvodoch na celoplošné zavedenie
spomienky Panny Márie, Matky Cirkvi, a o zmenách,
ktoré s tým súvisia, dekrét uvádza, že ide hlavne o
podporu rastu zmyslu pre materstvo Cirkvi, ako aj o
šírenie pravej mariánskej úcty. „Toto slávenie nám
pomôže pamätať na to, že kresťanský život k rastu
potrebuje byť zakotvený v tajomstve kríža, v obete
Krista v eucharistickej hostine, v obetujúcej sa Panne,
Matke Vykupiteľa a vykúpených. Táto spomienka
teda musí byť zaradená vo všetkých kalendároch a
liturgických knihách na slávenie svätej omše a liturgie
hodín.“

(prevzaté z www.katolickenoviny.sk, Marcel Stanko)
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Nový zákon hovorí, že Ježiš je Boží Syn, no Korán to popiera. Boh inšpiroval autorov Biblie.
Nenadiktoval im celý jej text.  

Aký je rozdiel medzi Bibliou a Koránom?

Bibliu napísali ľudia, ktorých inšpiroval

Boh. Keď vo svojich modlitbách citujeme Sv.
písmo, meníme jeho slová na vlastné
modlitby a rozprávame sa s Bohom priamo
od srdca. Moslimovia naopak veria, že
Korán je doslovným textom od samotného
Boha, ktorý anjel po arabsky nadiktoval
Mohamedovi na začiatku siedmeho
storočia. Preto moslimovia veria, že
recitovanie časti Koránu po arabsky má
liečivú a ochrannú moc. Príručka alebo
posvätná kniha. Biblia má len malú
hodnotu, ak si ju nikto nečíta. Moslimovia
však majú k samotnému textu Koránu
posvätnú úctu. Je pravda, že počas slávenia
Eucharistie sa text evanjelia pobozká a
incenzuje – okiadza pomocou voňavého
dymu kadidla – na znak zbožnej úcty a
modlitby. No najmä po vynáleze kníhtlače
sa Biblia pre kresťanov stala skôr príručku,
ktorú si môžu kamkoľvek vziať so sebou a
kedykoľvek prečítať. Nemusíme sa pred jej
čítaním umývať, no musíme mať správne
nastavenú myseľ, aby sme pozorne a
úprimne počúvali a mohli pochopiť Božie
slovo. Moslimovia majú Korán v posvätnej
úcte a pred čítaním sa rituálne umývajú.
Nikdy ho nepoložia len tak na poličku k iným
knihám a nikdy ho nepoložia na zem,

pretože ju považujú za nečistú. Hovorí Boh
po arabsky? Pre kresťanov je Ježiš Božím
Slovom a Biblia o ňom hovorí. Pre moslimov
je Korán hovoreným slovom Boha. Pre
kresťanov je úplne v poriadku čítať Bibliu v
preklade. Nech ju čítame v akomkoľvek
jazyku, je to živé Božie Slovo. Ak o veršoch
premýšľame a používame ich v modlitbách,
vždy v nich môžeme s pomocou Ducha
Svätého nájsť nový význam, ktorý je pre nás
dôležitý. Cirkev nám pomáha a usmerňuje
nás, ale aj nastavuje limity našim výkladom.
Moslimovia však radšej čítajú Korán po
arabsky, pretože veria, že Boh text
nadiktoval slovo od slova práve v tomto
jazyku. Arabská verzia má teda najvyššiu
autoritu. Preklady Koránu sú informatívne,
no preložený text už nie je posvätný. A text
nemôže vykladať len tak hocikto. Mohamed
a jeho nasledovníci vysvetlili text Koránu.
Tieto vysvetlenia a objasnenia boli spísané v
hadise. Po Koráne je to druhý
najautoritatívnejší text islamu. Biblia alebo
Korán? Hoci Biblia v Koráne cituje a
spomína, Korán ju odmieta. Podľa islamu je
Biblia falzifikátom a prekrúca pravdu,
pretože skutočná pravda je iba v Koráne.
Korán napríklad hovorí o Ježišovi a uznáva
ho ako významného proroka, no výslovne
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odmieta, že by bol Boží Syn. Rovnako
popiera, že by Ježiš vstal z mŕtvych, podľa
Koránu totiž na kríži miesto neho zomrel
niekto iný. Korán tak odmieta samotnú
podstatu našej viery. Biblia nám hovorí
jedinú úplnú pravdu: Boh z lásky prišiel žiť
medzi nás a stal sa človekom
prostredníctvom Ježiša Krista. Na rozdiel od
islamu, kresťanstvo nie je „náboženstvom
knihy“. Katechizmus cituje sv. Bernarda z

Clairvaux a hovorí, že „kresťanstvo je
náboženstvom Božieho „Slova“, ktoré „nie
je napísané a nemé slovo, ale Slovo vtelené
a živé“. Bez Ježiša – živého B. Slova a bez
pomoci Ducha Svätého je Biblia len knihou s
mnohými mŕtvymi slovami. Ožijú až vtedy,
keď ich začneme čítať. Ber to ako výzvu,
vezmi Bibliu z poličky a pusti sa do nej! 

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

Anka Kolesárová
(3. časť)

V lete sa podarilo dostať Annu s malou

Maruškou domov. Bývala u matky,
pomáhala, kde sa dalo, ani mužskú robotu
neobchádzala, len žeby na seba zarobili.
Predsa len, tri ženy v dome, to nebolo
neviem, čo. Občas prišiel pomôcť aj mladý
Janko Kolesár Hruška. Nedeľné cesty z
pavlovského kostola využil na to, aby lepšie
spoznal svojho nebohého brata. Vypytoval
sa Anny, ako v Amerike žili, ako to tam
vyzeralo, čo sa tam dá robiť. Rýchlo
vytriezvel z chlapčenského nadšenia. Anna
bola šťastná, že je doma. Skamarátil sa aj s
Maruškou, svojou neterou a na Vianoce jej
vyrobil malého dreveného koníka. Celý rok
chodieval ku Kušnírovcom, keď sa dalo.
Vravel si, že rodine treba pomáhať a že
Maruške chce aspoň trocha nahradiť svojho
brata. Ale začal si tiež uvedomovať, že sa
tam cíti dobre. Anna bola milá a starostlivá,
teta Kušnírová ho nikdy nenechala odísť
domov hladného a malá Maruška mu vždy
vyčarovala úsmev na tvári. Aj na robotu
zabudol, tak si tam vždy oddýchol! A ešte
jednu vec si všimol: Ako Anna opeknela,

odkedy bola doma! Keď sa usmievala, bol
spokojný aj on.
Občas mamka do neho aj podpichla, že by
sa mu ženiť patrilo, ale on sa vyhováral, že
má toľko roboty kolo gazdovstva, že na to
zatiaľ veru nepomýšľa. Pravda, roboty bolo
dosť, ale čas zájsť do Kušnírky sa vždy našiel.
V mysli sa často zaoberal tým, ako by Anne
mohol pomôcť. A keďže chlapom niekedy v
tejto oblasti trvá dlhšie, kým im dôjde, čo a
ako, predvídavo zasiahla žena, matka: „No,
tak si Annu zober! Aspoň bude mať
Maruška otca! A ja si nebudem musieť
zvykať na novú nevestu.“ Nevedno, či to
bolo myslené vážne, či len zo žartu alebo
zúfalstva, ale vtedy to mládencovi začalo
pomaly dochádzať. Po polroku požiadal
Annu o ruku a v lete, dva roky po jej návrate
z Ameriky, urobili malú svadbu. Do roka sa
im narodil Miško a teraz po šiestich rokoch,
Anka. 
„Daj Bože dobrý deň!“ vytrhol zrazu pozdrav
Jána Kolesára Hrušku zo spomienok. Krstní s
Ankou sa vracali z krstu. Aj Maruška, dnes už
dvanásťročná slečna, kráčala s nimi. „Meri,
a ty si kde bola? Veď som ťa čakal po liturgii
pred cerkvou, teba aj Miška!“ oslovil otec
dievča, pričom ju nazval menom, ktoré si
doniesla z Ameriky. V dokladoch stálo Mary,
ale čítalo sa to Mery. S nástupom do školy
jej inak ani nepovedali. Veď Márií, Marienok
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a Marušiek bolo v triede takmer desať,
nehovoriac o tom, že v každom dome na
dedine by sa nejedna našla. Obdobná
situácia bola s Annami, Hankami a
Aničkami. Ale ona bola jediná Meri v
širokom okolí. „Mišo vybehol medzi prvými,
tak sa náhlil domov. Myslela som si, že ste
si nás všimli. Ja som šla za ním, ale keď som
v diaľke videla, že sa vracajú z Pavloviec, išla
som im naproti. Veď som tú Anku ešte
poriadne nevidela. Tiež som ju chcela
chvíľu niesť na rukách,“ vysvetľovala Meri.
„No, veď hej. Poďte do chyže, mamka sa už
nemôže dočkať,“ zavolal dnu svojich a
pozdvihnutím klobúka sa rozlúčil so
susedmi.
„No, konečne!“ privítal ich Miško. Pribehol
okamžite ku dverám a nazeral do perinky.
Starostlivá mama sa hneď zaujímala: „Tak
ako, neplakala? Nebude už hladná?“
„Kdeže, prespala celú svätú omšu,“
odpovedala čerstvá krstná mama, „len
teraz cestou domov, trochu pomrnkávala.“
„No, poď k mamke, Anka moja krásna, ty
budeš papať ako prvá,“ prihovárala sa Anna
Kolesárová svojej dcérke. 
Annina staršia sestra zatiaľ dokončievala
obed. Zliala vodu z rezancov, vybrala

zeleninu a mäso z polievky, pokrájala všetko
na menšie kúsky a odkrojila aj pár krajcov
chleba ku druhému jedlu. Ján Kolesár
Hruška si sadol za vrch stola. Na lavicu ku
stene si sadli Miško s Meri, z kraja sedeli
obe babky. Oproti pánovi domu sa posadili
krstní rodičia a po jeho pravici zostalo
miesto pre manželku a jej sestru, ktorá im
dnes pomáhala. Na poslednú chvíľu dorazil
aj švagor, ktorý sa cestou z kostola asi s
niekým zarozprával. Ondrej Hreško si sadol
k dcére a kým Anna ešte obriaďovala dieťa
Mariena všetkým ponaberala polievku.
Potom sa postavili okolo kuchynského stola
a pomodlili sa Anjel Pána, ako to bolo v ich
rodine zvykom. Anna, stojaca s dcérou v
náručí tesne vedľa muža, podala dieťa
manželovi, chytila ho okolo pása a skôr než
sa všetci pustili do jedla, obetovali svoje
dieťa Bohu:
Bože, žehnaj naše dieťa,
aby jeho život
bol tebe na slávu,
jemu na spásu, nám na radosť 
a svetu na osoh.

(pokračovanie v ďalšom čísle)

(spracovala Anna Sabolová ml.)  

Čo nás čaká... ?

Zoslanie Ducha Svätého

Po skončení Veľkonočného obdobia sa

veľkonočná svieca (paškál) s úctou uchováva
pri krstiteľnici. Pri slávení krstu sa zapáli, aby
sa od nej mohli zažať sviece pokrstených. Pri
slávení pohrebných obradov sa zapálená
kladie k rakve na znak toho, že pre kresťana
je smrť jeho Veľkou nocou.

Sviatok Zoslania Ducha Svätého čiže Turíc je
apoštolského pôvodu. Už svätý Pavol píše:
„V Efeze zostanem až do Turíc.“ (1 Kor, 16,8)
Aj najstarší cirkevní spisovatelia spomínajú
tento sviatok (Tertulián, Origenes, Apokryf
Listy apoštolov z roku 130) Sviatok má
vigíliu, ktorá mala v Gelaziánskom i
Gregoriánskom sakramentári 4 čítania, od
12. storočia to bolo 6 čítaní, čo ostalo až do
roku 1956. Sám sviatok sa slávil s oktávou
od 6. storočia, keď sa vytrácal zmysel
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1. čítanie: Sk 2, 1-11
Ž: 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34
Refrén: Pane, zošli svojho Ducha a obnov
tvárnosť zeme. 
2. čítanie: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13 alebo Gal 5,
16-25
Evanjelium: Jn 15, 26-27; 16, 12-15

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Prax kresťanov nie je postavená len na ich osobných schopnostiach, vytrvalosti či snažení
sa. Boh im dáva zvláštnu silu. Nejde o vitamíny ani vesmírnu energiu, ale o niekoho! Duch
Svätý chce a môže s človekom úzko spolupracovať. Duch Boží človeka posilňuje, dáva mu
múdrosť, odvahu či silu. V jeho moci môžu ľudia konať veľké veci, aj keď sú obyčajní a slabí.
Podmienkou je prijatie Ježiša do svojho života a otvorenosť pre pôsobenie Ducha.

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára.

sviatku ako vyvrcholenie Veľkonočného
obdobia, čiže päťdesiaty deň po
zmŕtvychvstaní, a bral sa ako oddelený
sviatok. Liturgická obnova však túto oktávu
zrušila, aby bolo veľkonočných dní naozaj
päťdesiat.

Cezročné obdobie
V cezročnom období sa neslávi osobitný
aspekt Kristovho tajomstva. Skôr sa, najmä
v nedele, pripomína Kristovo tajomstvo v
celej jeho plnosti. (VSLR 43) Myšlienky k
liturgickej spiritualite. Cezročné obdobie je
obdobím, v ktorom kresťanské
spoločenstvo vierou vniká do hĺbky
veľkonočného tajomstva, a uvedomuje si
mravné požiadavky nového života.
Neodmysliteľnou podmienkou toho je
počúvanie Božieho slova a usporiadanie
života v jeho duchu. Preto Druhý vatikánsky
koncil rozhodol, aby sa do liturgického

slávenia zaviedlo hojnejšie a rozmanitejšie
čítanie zo Svätého Písma (porov. SC, 35).
Najmä nedeľné slávenia sú dôležitými
okamihmi naceste kresťanského
dozrievania a obnovy v Kristovi. Ten istý
Koncil kladie do stredu života kresťanského
spoločenstva nedeľu ako týždenné slávenie
Kristovho zmŕtvychvstania. „Každý týždeň, v
deň, ktorý Cirkev nazvala dňom Pána,
pripomína si Pánovo vzkriesenie, ktoré
okrem toho slávi raz do roka spolu s
blaženým umučením Pána nanajväčšie
sviatky – na Veľkú noc.“ (SC, 102) Práve
nedeľnou oslavou Kristovho vzkriesenia
obnovuje v sebe kresťan vlastnú
veľkonočnú existenciu a kráča „k plnej
miere Kristovho veku“(porov. Ef 4,13).
Nedeľa je týždenným stretnutímsa so
zmŕtvychvstalým Kristom.

Zdroj: www.kremnica.fara.sk
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Biskupi Čiech: Istanbulský dohovor stavia
"muža a ženu do opozície"

Praha 14. mája (TS ČBK) Biskupi českých

a moravských diecéz napísali spoločný list
k schvaľovaniu tzv. Istanbulského
dohovoru. Pripomínajú v ňom, že
akékoľvek násilie voči človeku je
narušením ľudských a kresťanských
hodnôt. "Jedným zo zvlášť
zavrhnutiahodných foriem násilia je násilie
na ženách, deťoch a ďalších zraniteľných
osobách, zvlášť vtedy, ak sa deje v
prostredí rodiny a domácnosti," píšu
biskupi, ktorí vítajú všetky snahy o
prevenciu o potieranie násilia voči ženám
a domáceho násilia. 
Biskupi ďalej píšu, že tzv. Istanbulský
dohovor stavia "muža a ženu do zásadnej
opozície a celé chovanie voči ženám chce
vidieť len vo svetle historicky nerovného
pomeru síl medzi mužami a ženami. Táto
medzinárodná zmluva, ktorej ratifikácia
bude v najbližšej dobe prerokovávaná v
Parlamente ČR, rovnako ako v ďalších
európskych krajinách, vytvára svojím
širokým poňatím genderovej identity,
ktorá nie je zakorenená v prirodzenom
poriadku, priestor pre spochybnenie
základných spoločenských daností. S
týmto trendom nesúhlasíme a neprajeme
si, aby ratifikáciou Istanbulského
dohovoru bolo ohrozujúcim spôsobom
zasiahnuté do života štátu a jeho inštitúcií,
najmä škôl, ale aj do života rodín a
jednotlivcov," píšu biskupi.

V metropole východného Slovenska
chystajú celomestský Deň rodiny 

Košice 16. mája (TK KBS) V nedeľu 27.

mája 2018 sa v Košiciach uskutoční
celomestský Deň rodiny, nad ktorým
prevzal záštitu košický arcibiskup
metropolita Mons. Bernard Bober a
košický eparcha Mons. Milan Chautur.
"Pozývame všetky rodiny, aby spoločne
pri svätej omši o 15:00 h v Dóme svätej
Alžbety prosili za dar požehnaných rodín,
ktoré budú odolné voči nástrahám
sveta," avizuje Adriana Čurajová z
organizačného tímu. 
Po svätej omši sa presunú účastníci k
Dolnej bráne na Hlavnej ulici, kde sa
predstavia šikovné deti v tanečnom,
hudobnom i dramatickom programe.
Nebude chýbať ani rozprávka v podaní
divadla Cililing a koncert skupiny K-
music. V programe sa prítomní dozvedia
aj dôležité informácie o blížiacej sa
slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej.
Sprievodnými aktivitami pri Dolnej bráne
bude aj trh prorodinných organizácií
pôsobiacich v Košiciach, pre deti ihrisko
Chrobáčikovo, skákací hrad, trampolína a
maľovanie na tvár. Starších sa ujmú naši
skauti v skautskom mestečku. Tradíciou
je aj fotokútik, kde si tento rok budú
môcť rodinky urobiť fotografie vo
veselých karnevalových kostýmoch.

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



VV ČaSEČaSE oDoD 21.05.2018 21.05.2018 DoDo 27.05.201827.05.2018
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 27.5.-2.6. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Marta Kriváková.   

Nácvik detského zboru: V sobotu o 1330 nacvičuje v pastoračnom centre detský zbor.   

Končí sa veľkonočné obdobie. Od zajtra sa namiesto Raduj sa modlíme Anjel Pána.

Sv. omša s platnosťou na nedeľu bude v sobotu 26.5. sobášna o 15.00 hod. v novom kostole.
V starom kostole sa večerná sv. omša ruší.

Na budúcu nedeľu bude obidve sv. omše sláviť kňaz z Pastoračného centra Anny Kolesárovej
– centra mladých vo Vysokej nad Uhom. V súvislosti s blízkym Ankiným blahorečením
budeme mať možnosť po sv. omšiach zakúpiť si jej životopis a iné pozornosti, a tak podporiť
činnosť centra a prípravu slávnosti. 

Súkromná základná umelecká škola prjíma žiakov do hudobného a výtvarného odboru.
Informácie: 0907906310, szus.krizalkovicova@gmail.com.

Púť zdravotníkov: V mene otca biskupa Rusnáka si Vás dovoľujeme pozvať na tretí ročník
Celoslovenskej púte zdravotníkov, ktorá sa uskutoční v Šaštíne v dňoch 9.-10. júna 2018.
Program je na výveske.

Rozpis lektorov:
Najsvätejšej Trojice: 08.00 hod. - r. Jenčova; 10.00 hod. - r. Baníkova, r. Hrubovska.

Predmanželské ohlášky: 
1. Ing. Matej SABOL, syn Jozefa a Anny rod. Jackovej, bývajúci v Banskom a Terézia
DEMKOVÁ, dcéra Jána a Márie rod. Gutovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 3. krát.
2.  Ing. Milan DOBRANSKÝ, syn Milana a Evy rod. Hricovej, bývajúci v Rudlove a Jana
ŠIMČÁKOVÁ, dcéra Jána a Anny rod. Bankovičovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 1.
krát.
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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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PPoNDELoKoNDELoK 21.05.201821.05.2018
Preblahoslavenej Panny Márie,

Matky Cirkvi (spomienka)

Sv. omša: 1830 + Tomáš, Karol, Anna      

Poklona Sv. olt.: 1915

uu toRoKtoRoK 22.05.201822.05.2018
Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

(ľubovoľná spomienka) 

Sv. omša (Jaa): 630 ZBP bohuznáma rodina

SS tREDatREDa 23.05.201823.05.2018 Sv. omša: 1830 + Štefan, Ján, Štefan; 
(detská) + Ján, Mária, Juraj, Milan, Pavol 

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 24.05.201824.05.2018
Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza
(sviatok) 

Poklona Sv. olt.: 1730

Sv. omša: 1830 + Mária, Jozef, Juraj, Mária   

PP IatoKIatoK 25.05.201825.05.2018 Sv. omša: 1830 + Juraj a Mária Kaňuchoví;   
(mládežnícka) + Michal, Mária, Ján, Mária;      

SS oBotaoBota 26.05.201826.05.2018
Sv. Filipa Neriho, kňaza 

(spomienka) 

Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 + Michal, Mária, Michal, Jozef, 
Anna

Sv. omša: 1500 (sobášna)   

NN EDEľaEDEľa 27.05.201827.05.2018

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Sv. omša: 800 za farnosť

Sv. omša: 1000 ZBP Marcel Čarný (40 rokov)

Sv. ruženec: 1430

LItuRgIcKýLItuRgIcKý PRogRaMPRogRaM oDoD 21.05.2018 21.05.2018 DoDo 27.05.201827.05.2018

“Duch je pravda.”  (1Jn 5,6)


