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„Je ako horčičné zrnko.“ (Mk 4, 31) 

Príchodu Božieho kráľovstva neprekáža ľudská zloba – prenasledovanie ho naopak

urýchľuje! - ale hlúposť „dobrých“. Naša duchovná neskúsenosť je najväčším
nepriateľovým spojencom. Nepriateľ nám dá rád veľa horlivosti, keď nám chýba
evanjeliová múdrosť, pretože používame pre Kráľovstvo nástroje, ktoré Pán odmietol ako
pokušenie – totiž úspech, publicitu, účinnosť a velikášstvo.

Slovami o horčičnom zrnku Ježiš odpovedá tomu, kto je sklamaný malou komunitou, ktorú
založil. Azda nemal mesiáš zhromaždiť okolo seba celý národ a ovládnuť všetky národy?
Prečo teda obmedzuje svoju činnosť na úzky okruh ľudí, o ktorých identitu sa trpezlivo
stará bez toho, aby to malo väčší ohlas? Ale to je Boží štýl, ktorý túži po pravde a slobode,
nie po istotách a súhlase.

Keď zasadíš silný kmeň, neujme sa. Keď zaseješ malé semienko, vyrastie vo veľký strom.
Ježišovi nejde o úspech a neustupuje
masám, chce autentické osobnosti,
ktoré majú rovnaké vlastnosti ako
semienko, ktorým je on sám. 

Toto vyprosujme sebe aj našim
novým diakonom a kňazom.

(podľa Silvano Fausti: Nad evangeliem podle
Marka pripravil Marcel Stanko)
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Liturgia je verejná modlitba Cirkvi v súlade s cirkevnými obradmi. Vyjadrujeme ňou svoju
vieru v Boha a osobne sa s ním stretávame.  

Čo je to liturgia?

Pri komunikácii nepoužívame len slová,

ale aj svoje telo. Keď niekoho stretneme,
nezostaneme len pri slovnom pozdrave, ale
podáme mu aj ruku. Keď má niekto ťažkosti,
povzbudiť ho môžeme potľapkaním po
chrbte alebo objatím a povzbudením. Reč
nášho tela vyjadrí veľkú časť toho, čo
chceme povedať. Božie ruky. Keďže Boh
pozná našu prirodzenosť, dal nám spôsoby,
ako do jeho uctievania zapojiť celé svoje
telo. Dalo by sa povedať, že gestá, ktoré
používame počas liturgie, sú rečou tela,
ktorou hovoríme k Bohu. Liturgia odkazuje
na verejnú modlitbu Cirkvi.
Prostredníctvom nej sa spájame s ostatnými
katolíkmi a tak prichádzame k Bohu. Každá
zo siedmich sviatostí má svoju liturgiu,
existuje aj liturgia pre pohreb, eucharistickú
adoráciu a pre dennú modlitbu Cirkvi. Slovo
liturgia pochádza z gréckeho slova, ktoré
znamená „verejná služba“. Každý sa môže
zúčastniť na liturgii Cirkvi. Obrady a slová
vychádzajú z Písma a Tradície. Počas liturgie
zapájame všetky svoje zmysly
prostredníctvom spevu, počúvania hudby,
vône kadidla, kľačania atď. Preto sa hovorí,
že liturgia je „jednota symbolov, spevov a
úkonov, prostredníctvom ktorých Cirkev
vyjadruje svoj vzťah k Bohu. V liturgii

vyjadrujeme, čomu veríme a prijímame
Božiu milosť. Pevný scenár. Mohli ste si
všimnúť, že liturgia Rímskokatolíckej cirkvi
je v podstate rovnaká všade vo svete.
Môžeme ísť napríklad na sv. omšu v Afrike
alebo v Číne a stále budeme rozumieť
všetkému, čo sa tam deje, hoci nepoznáme
jazyk danej krajiny. Všade sa používajú
rovnaké liturgické knihy. Odlišujú sa iba
jazykom, všetky gestá a úkony zostávajú
rovnaké. Práve vďaka tejto jednotnosti
môžeme veľmi jasne vidieť, že všetci
patríme do tej istej Cirkvi. Keďže všetci
používame takpovediac rovnaký scenár,
ukazujeme, že v liturgii je niečo oveľa
väčšie, než sme my sami. Nie je to kňaz ani
zhromaždenie, vďaka ktorým sa niečo deje.
Nie, je to Boh, kto koná. Liturgia nie je naša.
Preto by sme nemali meniť úkony alebo
slová liturgie podľa toho, čo nám vyhovuje.
Konaj! Liturgia vyzýva k činom. V prvom
rade  konáme slávenie tajomstiev našej
viery v spoločenstve. Ďalším skutkom je
vyjadrenie týchto tajomstiev v spôsobe
nášho života. Služba Bohu a služba blížnym
sú veľmi úzko späté. Nie sme kresťania len
na hodinu v nedeľu, ale 24 hodín denne 7
dní v týždni! Žobráci to veľmi dobre vedia, a
práve preto ich vo veľkých mestách vidíme
často stáť pred vchodom do kostola alebo
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prídu na pohostenie pri farských
slávnostiach. Liturgia je plná symbolov,
ktoré majú svoj význam. Ježiš povedal, že je
svetlom sveta. Horiace sviece počas liturgie
sú symbolom toho, že Ježiš je svetlom nášho
života. Dym rozpáleného kadidla stúpa
nahor a napĺňa kostol sladkastou vôňou.

Dym je symbolom našich modlitieb
stúpajúcich k Bohu, horiace uhlíky
predstavujú obetu života zasväteného bohu
a príjemná vôňa vyjadruje sladkosť života s
Bohom. 

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

Kto bol Sv. Alojz
Gonzaga?

Sv. Alojz Gonzaga sa narodil v roku 1568

na zámku Castiglione pri Mantove v
severnom Taliansku. Pochádzal zo
šľachtického rodu. Jeho matka bola veľmi
nábožná, od detstva ho učila modlitbám.
Chcela, aby sa zasvätil Bohu. Jeho otec,
vojenský generál, chcel, aby sa stal
vojakom, a tak mu často rozprával o bitkách
a hrdinstvách vojakov. Od troch rokov ho
učil jazdiť na koni a keď mal štyri-päť rokov,
zobral ho na výcvik vojakov, ktorí sa
pripravovali na boj proti Turkom. Tam sa
Alojz naučil narábať so zbraňou a, čo je
horšie, prebral spôsoby vojakov. Naučil sa
nadávať a kliať. Nakoniec ho poslali domov.
Jeho matka musela vynaložiť veľa úsilia, aby
ho odnaučila zlým spôsobom a rečiam.
Podarilo sa, Alojz prijímal všetko s
otvorenou dušou. A hoci potom na želanie
svojho otca odišiel do Florencie, aby sa
vzdelával, nestratil vieru, napriek
pokušeniam žiadostivosti po majetku,
podráždenosti a podobne. Vrúcne sa
modlieval pred obrazom Panny Márie,
zasvätil sa jej a urobil sľub doživotnej
čistoty. Dostal mimoriadnu milosť, že do
konca života necítil žiadne pokušenie proti
čistote.

Zanedlho sa dostal vďaka svojmu otcovi na
španielsky kráľovský dvor, plný samopaše a
neviazanej zábavy. No udržal sa čistým. Tam
spoznal spoločnosť Ježišovu, ktorej
zakladateľom bol pôvodom španielsky vojak
Ignác z Loyoly. Rozhodol sa vstúpiť do nej.
Otec však bol kategoricky proti. Alojz sa
postil a bičoval. Keď to otec zistil, nakoniec,
aj keď mu to nebolo po vôli, ustúpil. V roku
1585 vstúpil do noviciátu v Ríme. Veľmi sa
usiloval o skromnosť, pokoru. Vždy si sadal
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1. čítanie: Ez 17, 22-24
Ž: 92, 2-3. 13-14. 15-16
Refrén: Ako je dobre oslavovať teba, Pane!
2. čítanie: 2 Kor 5, 6-10
Evanjelium: Mk 4, 26-34

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Neraz prepadáme pocitu, že v dnešnej dobe sa
evanjeliu nemôže dariť. Avšak omnoho
dôležitejšie je mať pohľad upretý na Boha. On je hlavnou silou evanjelia, nie ľudská
obratnosť. Boh nás uisťuje, aby sme sa nebáli oprieť sa o vieru, aj keď sa javí ako malá. A
platí to tiež o nás samých. Odovzdať svoj život viere, akokoľvek sa zdá nepatrná v porovnaní
s  ostatnými úlohami, prinesie nášmu životu veľký úžitok.

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára.

na posledné miesto a nebol rád, keď
hovorili o jeho prednostiach alebo pôvode.
Najradšej sa venoval chorým, ktorých
nachádzal na uliciach Ríma. Mal však
podlomené zdravie, a tak ho poslali najskôr
do Neapola a potom do Milána, kde mal
dokončiť bohoslovecké štúdiá. Medzitým,
roku 1587, zložil večné sľuby. V Miláne
dostal zjavenie, kde mu bolo oznámené, že
čoskoro zomrie. Vrátil sa teda do Ríma a
pripravoval sa na stretnutie s Bohom.
Roku 1591 vypukol v Ríme mor. Jezuiti
otvorili nemocnicu, kde prijímali tých, čo
to potrebovali. Alojz sa, samozrejme, tiež
hlásil do služby. Spolu s inými bratmi sa
však nakazil. Bratia zomreli, on vyzdravel,
no následky v podobe zimnice ho
prenasledovali ešte dlhší čas. Raz našiel na

ulici nakazeného človeka, ktorého odniesol
do nemocnice a poskytol mu prvú pomoc.
Toto ho pravdepodobne vyčerpalo.
Zaľahol, dostal horúčku. Predpovedal, že
zomrie v deň oktávy Božieho tela. Tak sa aj
stalo. Zomrel 21. júna 1591. Mal dvadsaťtri
rokov. Za svätého bol vyhlásený v roku
1726 pápežom Benediktom XIII. Je
patrónom študentov a mládeže.

Atribúty: kríž, ľalia, bič, ruženec, lebka,
dieťa Ježiš v náručí

Patrón mládeže a študentov; pri voľbe
životného povolania; pri očných
chorobách, pri more a AIDS.

Zdroj: www.zivotopisysvatych.sk
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Vlnená priadza
V hlavnom meste bola veľká slávnosť na

privítanie kráľa. Kráľ vo vyzdobenom salóne
prijímal pocty a dary. Boli to dary drahocenné,
cizelované zbrane, strieborné čaše, zlatom
vyšívaný brokát...
Úplne na konci sprievodu darcov kráčala
unavená stará žena v ťažkých drevákoch.
Pokrivkávala a ťažko sa opierala o palicu. Z
noše vytiahla balíček, starostlivo zavinutý v
kúsku plátna.
Keď položila k nohám kráľa bielu vlnenú
priadzu, čo priadla po dlhých zimných
večeroch z vlny dvoch ovečiek, ktoré boli
celým jej majetkom, sála sa otriasla
smiechom.
Kráľ sa bez slova dôstojne poklonil a dal
znamenie, že slávnosť sa môže začať. Stará
ženička sa za posmechu pochlebníkov
vytratila zo sály.
Vydala sa v noci na dlhú namáhavú cestu do
svojho domca v lese, ktorý patril kráľovi. Keď
prišla, preľakla sa. Všade boli kráľovskí vojaci.
Okolo chudobného domca vrážali do zeme
kolíky a naťahovali na ne vlnené vlákno.
„Bože môj,“ pomyslela si chudina s malou
dušičkou. „Svojím chudobným darčekom  som
urazila kráľa. Vojaci ma zatknú a dajú do
väzenia.“
Keď ju veliteľ zbadal, zdvorilo sa jej poklonil a
povedal: „Pani, na príkaz nášho dobrého kráľa
vám patrí pozemok, ktorý vymeria vaše
vlnené vlákno.“
Obvod jej nového vlastníctva presne
zodpovedal dĺžke vlnenej priadze, ktorú
darovala. Nameralo sa jej takou mierou, akou
svojím darom namerala ona.
Vyžadujeme mnoho, ale bojíme sa niečo dať.

Dvaja mnísi pestovali ruže. Jeden sa vyžíval v
obdivovaní ich krásy a vône.  
Druhý najkrajšie ruže odrezával a rozdával
okoloidúcim. „Čo to robíš?“ vytýkal mu prvý.
„Ako sa môžeš okrádať o radosť a vôňu zo
svojich ruží?“
„Ruže zanechávajú vôňu na rukách tých, ktorí
ich rozdávajú,“ pokojne povedal druhý.“

Veľký náčelník
Keď všetci ľudia chodievali ešte bosí, žil

veľký indiánsky náčelník. Mal veľmi citlivé
nohy a necitlivé srdce. Keď musel chodiť po
kameňoch a hrboľatom území, na ktorom žil
jeho kmeň, spôsobovalo mu to veľké bolesti.
Dlho nad tým rozmýšľal, kým prišiel na slávne
riešenie. Rozkázal svojím bojovníkom, aby
vystrieľali všetky bizóny v kraji a ich hebkými
kožami vystlali celé územie. Keď nemohol
zmeniť svoje nohy, chcel zmeniť zem. A malo
to stáť život všetkých bizónov.
Ľud to veľmi pobúrilo. Rada bojovníkov sa
vybrala k starému a múdremu šamanovi.
Šaman ich vypočul a povedal: „Poraďte
náčelníkovi, aby si z bizónej kože odrezal dva
kúsky a zabalil si nimi nohy, aby si ich nezranil,
a tak ho nikdy nebudú bolieť.“
Tak sa zrodili mokasíny.

Ktosi sa sťažoval lekárovi: „Pán doktor, všetko
ma bolí. Keď sa dotknem hlavy, bolí ma to.
Keď sa tu dotknem brucha, zabolí ma to. Ak si
prejdem rukou po kolene, aj to ma bolí a
presne tak ma bolí aj noha. Čo mám robiť?
Ako sa zbaviť tej bolesti?“
Lekár pacienta dôkladne prezrel a povedal
mu: „Vaše telo je v úplnom poriadku. Máte
zlomený iba prst na ruke.“

Keď chceš zmeniť iných, musíš začať vždy od
seba.
Zdroj:  Bruno Ferrero: Tajomstvo červených rybiek

(spracovala Anna Sabolová ml.)  



st
ra

n
a 

6

Teologická fakulta v Košiciach ponúka
záujemcom Univerzitu tretieho veku

Košice 13. júna (TK KBS) Teologická fakulta (TF)

v Košiciach ako súčasť Katolíckej univerzity v
Ružomberku (KU) ponúka záujemcom vzdelávanie
na Univerzite tretieho veku (UTV) v Košiciach. Ide
o formu celoživotného vzdelávania, ktorá
účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v
oblasti katolíckej teológie a filozofie. Ide o
štúdium v študijnom programe Filozoficko-
teologické základy. Trvá tri roky (6 semestrov).
Organizované je formou sústredení, ktoré sa
konajú raz týždenne. Sústredenie tvoria tri
prednášky. Súčasťou štúdia sú prednášky z
morálnej teológie, filozofie, kanonického práva,
spirituality, cirkevných dejín, liturgiky,
katechetiky, misiológie, sociológie. Po úspešnom
ukončení získa absolvent osvedčenie (certifikát) o
absolvovaní UTV.
Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 40 rokov,
ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s
maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú.
Poplatok za jeden rok štúdia je 30 eur. Úhrada sa
platí prevodom alebo poštovým poukazom typu U
alebo internet bankingom na číslo účtu: IBAN:
SK34 8180 0000 0070 0008 5755 v termíne do
4.10.2018, do popisu platby (správy pre adresáta)
treba uviesť „UTV“. Záujemcovia si môžu
prihlášku stiahnuť na internetovej stránke
teologickej fakulty alebo požiadať na sekretariáte
dekana Teologickej fakulty (Hlavná 89, 1. poschodie, č. dverí 106/D) v Košiciach. Prihlásiť
sa dá do 28. 9. 2018. Štúdium v akademickom roku 2018/2019 začína 4. októbra 2018.
Písomné prihlášky je potrebné zaslať na adresu: Teologická fakulta – UTV, Hlavná 89, 041
21 Košice. 

Cyrilometodský Velehrad
pripomenie 100 rokov od vzniku
Československa 

Velehrad 13. júna (TS ČBK)

Cyrilometodský Velehrad  si
pripomenie 100 rokov od vzniku
Československa. V dňoch 4. a 5. júla
patrí toto miesto už po
devätnástykrát všetkým ľuďom
dobrej vôle. Schádzajú sa tam zo
všetkých kútov Čiech a Moravy, aby
oslávili Deň slovanských
vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. 
Zatiaľ čo 4. júla organizátori chystajú
bohatý program pre všetky vekové
kategórie, 5. júl patrí národnej
pútnickej svätej omši. Hlavným
celebrantom bude kardinál Dominik
Duka OP a kazateľom olomoucký
arcibiskup Jan Graubner.
Koncelebrovať budú českí a
zahraniční biskupi. Tentokrát si na
Velehrade pripomenú aj 100. výročie
českej štátnosti. Celý program je k
dispozícii na stránke velehrad.eu. 

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



VV ČAsEČAsE odod 18.06.2018 18.06.2018 dodo 24.06.201824.06.2018

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 24.6.-30.6. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Katarína slováková.          

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

sv. Anna: Odpustová slávnosť v starom kostole bude v nedeľu 29. júla 2018 o 1030.
Zbierka: na dobročinné diela Svätého Otca bude na budúcu nedeľu.

Kňazské jubileá: 23.6. v rímskokatolíckom kostole v Čaklove bude pri sv. omši o 1030 ďakovať
za 50 rokov kňazstva o. Ján demeter. V tento deň si rovnaké jubileum pripomína aj o. Anton
Tatarko. 25.7. si zase bude pripomínať 20 rokov od kňazskej vysviacky o. Marek Kunder.
Zahrňme ich do svojich modlitieb.
Jubilejný rok sv. Alojza: Apoštolská penitenciária na základe špeciálneho mandátu Svätého
Otca Františka udelila možnosť získania plnomocných odpustkov pre jubilejný rok 450.
výročia narodenia sv. Alojza Gonzagu (1568 – 1591), patróna mládeže a študentov – od
9.03.2018 do 9.03.2019 pre všetky chrámy jemu zasvätené. V našej arcidiecéze máme sv.
Alojzovi zasvätený farský kostol v Podhoranoch. 
Medžugorie: K dispozícii je augustový termín púte našej farnosti do Medžugoria s pobytom
pri mori cestou tam i späť: 19.8. - 25.8., cena 210  €, v cene je cestovné, ubytovanie,
polpenzia, poistenie. Nahlásiť sa môžete u o. Marcela. 
Cykloklub JUNIoR pozýva všetkých na ďalší výjazd. V nedeľu 17. 06. 2018 pôjdeme do
Davidova, časť Zapikan a o týždeň v nedeľu 24. 06. 2018 na hrad Čičva. Viac informácii sa
dozviete v nedeľu na svätej omši v oznamoch. 
Rozpis lektorov:
Narodenie sv. Jána Krstiteľa: 08.00 hod. - r. dzurovčinova; 10.00 hod. - r. Mudrákova.
Predmanželské ohlášky: 
1. Pavol ANTUŠ, syn Pavla a Moniky rod. Mondokovej, bývajúci vo Vranove nad Topľou a
Michaela POLÁKOVÁ, dcéra Michala a Zdenky rod. Čurhovej, bývajúca v Čemernom,
ohlasujú sa 2. krát.
2. Tomáš VARDŽÍK, syn Ľudovíta a Márie rod. Kurucovej, bývajúci v Čemernom a Ľubica
KAČMÁROVÁ, dcéra Jozefa a Ľubice rod. Belejovej, bývajúca v Dlhom Klčove, ohlasujú sa 2.
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.



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 18.06.201818.06.2018 sv. omša: 1830 + Agnesa Roškovičová, 
Anna, Michal 

Poklona Sv. olt.: 1915

UU ToRoKToRoK 19.06.201819.06.2018 sv. omša (JaA): 630 ZBP Helena a Ján

ss TREdATREdA 20.06.201820.06.2018 sv. omša: 1830 + Bartolomej (7. výročie); 
(detská) + Veronika, Mária a Jozef Vašíkoví 

ŠŠ TVRToKTVRToK 21.06.201821.06.2018
Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
(spomienka) 

Poklona Sv. olt.: 1730

sv. omša: 1830 + Anna a Ján 

PP IAToKIAToK 22.06.201822.06.2018
Sv. Jána Fišera, biskupa, a Tomáša
Mórusa, mučeníkov (ľubovoľná
spomienka) 

sv. omša: 1830 za uzdravenie Henriety
(mládežnícka)

ss oBoTAoBoTA 23.06.201823.06.2018 Modl. večeradlo: 700

sv. omša: 800 vaše úmysly

sv. omša (JaA): 1830 ZBP Mária, Dominik, Slávka, 
Ľubor, Monika   

NN EdEľAEdEľA 24.06.201824.06.2018

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA
(SLÁVNOSť)

sv. omša: 800 ZBP Júlia Rimová (90 rokov)

sv. omša: 1000 za farnosť 

Sv. ruženec: 1430

LITURgICKýLITURgICKý PRogRAMPRogRAM odod 18.06.2018 18.06.2018 dodo 24.06.201824.06.2018

“Ctižiadosť – je v nej málo cti a veľa žiadosti.“ (Tomáš Janovic)


