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„Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna.“ (Lk 1,
57)

Narodenie človeka nikdy nie je náhoda, aj keď si to možno myslieť. Človek nepochádza z

ničoho a nekráča do ničoty. Narodenie je vždy naplnenie plánu lásky. Práve to chce
evanjelista Lukáš pripomenúť adresátovi svojho evanjelia, kresťanovi, ktorý pochádza z
pohanstva a nazerá na svoj život ako na nadvládu osudu s Damoklovým mečom.

Stredom evanjelia dnešnej slávnosti je otázka, aké meno sa má dať dieťaťu. Okrem
vlastného mena každého človeka existuje ešte meno spoločné, akési prímenie celého
ľudského rodu. Máme i falošné prímenie, je ním naše synovstvo pochádzajúce od hada,
ktoré nás robí úbohými synmi hnevu, splodenými lživým slovom. Ale v Jánovi je nám
predstavené naše skutočné prímenie: Ján znamená „Boží dar, milosť a láska“. Pravda o mne
a moja ľudská prirodzenosť je Božia láska, ktorá
ma vo všetkom milostivo obdarováva: som darom
jeho lásky. Prvým darom, ktorý mi Boh dal, som ja
sám. A tým posledným je on osobne, ktorý sa vo
svojej láske stáva mnou viac, než som ja sám sebe.
Toto veľké tajomstvo môjho mena bude úplne
odhalené až na konci, pri svadbe s Bohom.

(podľa Silvano Fausti: Nad evangeliem podle Lukáše pripravil
Marcel Stanko)
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Státie je kresťanský postoj modlitby, úklon a kľačanie vyjadrujú úctu. Pokojné sedenie so
zopnutými rukami je tiež znakom modlitby.  

Čo znamenajú všetky tie gestá a symboly v liturgii?

V liturgii zaujímame mnoho rôznych

postojov tela, ktoré pomáhajú vyjadriť to,
čo chceme povedať slovami. Stojíme,
klaniame sa a sedíme. Už od čias prvých
kresťanov bolo státie typickým
modlitebným postojom ako symbolický
znak zmŕtvychvstania. Preto počas
najdôležitejších modlitieb počas liturgie
stojíme. Z úcty k Evanjeliu počas jeho čítania
stojíme. Úklon je ďalším spôsobom, ako
vyjadrujeme úctu. Robíme malý úklon
hlavou, keď počujeme meno Ježiš (aj Mária
a niektorých svätých). Ak nekľačíme pri
prijímaní Eucharistie, urobíme krátku
poklonu hlavou. Kňaz a prisluhujúci sa
poklonia pred oltárom vždy, keď popred
oltár prechádzajú. My sa tiež ukloníme pri
vstupe do kostola pred oltárom, ak
svätostánok nie je umiestnený v strede.
Sedením vyjadrujeme pokoj. V tichosti
pozorne počúvame čítania. V sede sa
môžeme modliť, rovnako ako v každej inej
pozícii. Kľačanie je klasická pozícia pre
osobnú modlitbu a vzdávanie úcty Bohu.
Ako traja mudrci, ktorí vzdávali úctu
Ježiškovi v Betleheme, môžeme sa tiež
skloniť pred Ježišom. Počas dôležitých
okamihov sv. omše si kľakáme pred
Eucharistiou, v ktorej je Kristus prítomný.

Na znak úplného vydania sa Bohu si
ľahneme na zem tvárou nadol, tento úkon
sa nazýva aj prostrácia. Na Veľký piatok si
kňaz ľahne na zem pred oltár. Aj počas
vysviacky si diakoni líhajú na zem, zatiaľ čo
veriaci prosia všetkých svätých o príhovor za
nich. Ruky. Prostredníctvom svojich rúk tiež
mnohé vyjadrujeme. Keď sa modlíme,
spájame si ruky, nepoužívame ich teda na
nič iné a zameriavame sa úplne na Boha.
Prví kresťania často pri modlitbe stáli so
široko rozpaženými rukami na znak toho, že
sú pripravení prijať Božiu milosť a že stoja
pred ním s prázdnymi rukami. Dnes je to
postoj kňaza, ktorý sa modlí za
spoločenstvo. Keď kňaz položí ruky na
človeka alebo predmet, je to znak vzývania
Ducha Svätého a zvolávania Božieho
požehnania. Gestá. Na začiatku a na konci
každej modlitby sa prežehnáme, prosíme
tak najsvätejšiu Trojicu, aby bola s nami a
pomáhala nám. Pri čítaní Evanjelia si
urobíme kríž palcom na čele, na perách a pri
srdci. Bez slov prosíme Boha, aby sme Božie
slovo pochopili, uchovávali vo svojom srdci.
Liturgický bozk je znakom úcty. Kňaz
pobozká oltár, pretože symbolizuje
samotného Ježiša Z rovnakého dôvodu
pobozká aj text Evanjelia, ktorý nahlas
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prečítal. Pri určitých príležitostiach
bozkávame relikvie svätých, aby sme im
prejavili úctu alebo pobozkáme nohy Pána

Ježiša na Veľký piatok pri poklone krížu. 
(Dominika Čechová)

Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

Zapikan

Dnes je nedeľa 17. 6. 2018. Je teplo.

Ideálne by bolo teraz sedieť niekde v tieni a
dať si niečo chladené, alebo si v pohodlí
pekne odpočívať v klimatizovanej
miestnosti. Napriek tomu sa skupina
štrnástich nadšencov cyklistiky schádza
pred kostolom a 14:05 vyráža. Dnešný cieľ –
Davidov,  prírodná pamiatka Zapikan.
Ideme po hlavnej ceste. Pôvodný plán, aby
sme sa vyhli premávke bol aby sme išli do
Vechca a tam za roľníckym družstvom by
sme odbočili doľava a po poľnej ceste by
sme došli na stred dediny Kamenná Poruba.
Druhý návrh bol ešte lepší. Ísť až za
Vechcovský kameňolom a pod kopcom
odbočiť doľava na prvú cestu, ktorá by nás
okolo Davidovských skál priviedla na koniec
obce Davidov. Tu by sme sa otočili a išli
smerom na Zapikan. Keď som všetky návrhy
doma na internete pozrel, vybral som ten,
ktorý je najkratší a najschodnejší. Je síce po
hlavnej ceste, ale s Božou pomocou a silnou
ochranou našich patrónov to zvládneme.
Opatrne musíme ísť po ceste z Čemerného
na Lomnicu. Potom je už kľud.

Tak ideme na to. Dvaja členovia sa rozhodli
(kvôli slabšej fyzickej zdatnosti) ísť na
Zapikan autom. Prijímame túto ponuku a
zbavujeme sa všetkých batohov a
proviantu. My ostatní na bicykloch pekne vo
formácii vláčik s vetrom v chrbte postupne
zvyšujeme aj priemernú rýchlosť na 20
km/hod. Zatiaľ to všetci zvládajú. Spolu
vchádzame do Lomnice a odbočujeme na
Kamennú Porubu. Tu už je premávka
pokojnejšia a poniektorí si dovolili aj jazdiť
vedľa seba, aby sa mohli porozprávať. Prvý
kopec za Kamennou Porubou nás úplne
rozdelil do troch skupín. Na vrchole kopca sa
zase dávame do kopy a spoločne dole
kopcom prichádzame do obce Davidov.
Naša prvá zastávka je na pekne upravenom
malom námestíčku pri obecnom úrade.
Dominantou je tu tank, ktorý stojí na
obrovskom betónovom podstavci.
Krátko z histórie. 16.12.1944 o 9.35 začal
útok Sovietskej armády. Obec bola
oslobodená ešte v ten deň o 14.00. Napriek
oslobodeniu obec bola aj naďalej vo
frontovej línií celých 7 týždňov. V obci bolo
spálených 111 domov a čiastočne zničených
41 domov. Po presune frontovej línii ostal
ruský tank T 34 v obci s poškodeným
prepravným pásom. Mládenci z obce si
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chceli vyskúšať streľbu z tanku. Nasadli do
tanku. Hlaveň namierili rovno do kopca a
vystrelili. Napriek ich prekvapeniu, dopad
strely nevideli. Viete si predstaviť zdesenie
a hrôzu ľudí v Banskom, predovšetkým
žien, ktoré išli večer do chrámu na
modlitby a ponad ich hlavami zahvižďala
guľa, vystrelená z tanku v Davidove.
Dopadla hneď vedľa chrámu. Našťastie sa
nikomu nič nestalo. Po pár dňoch prišli
sovietsky vojaci, tank opravili a ten
pokračoval ďalej v oslobodzovacích
bojoch. Kde skončil, dnes už nikto nevie.
Po skončení druhej svetovej vojny sa
obyvatelia obce dožadovali prinavrátenia
tanku ako pamätníka na tie hrozné chvíle.
Vláda vtedajšej republiky im vyhovela a do
obce priviezli tank TP 35, ktorý mal už odísť
do šrotu. Ten bol a je úplne zdevastovaný.
Z tohto tanku už nikto nevystrelí a pre
istotu má ešte aj zavarenú hlaveň.
Staviame sa k tanku a robíme si spoločné
foto. Ešte ho obchádzame dookola a
rešpektujeme tú nemú obrovskú masu
železa. Vpredu na pomníku je pamätná
tabuľa, ktorá bola vytvorená a osadená ako
poďakovanie a na pamiatku sovietskych
vojakoch, ktorí položili svoj život pri
oslobodení obce Davidov.
Spolu ich bolo 75. 75 životov,
75 chlapov, mládencov. 75
rodín, ktoré prišli o svojich
otcov, bratov, synov. Vojna je
strašná. Nikdy nesmieme
zabudnúť na hrôzy vojny.
Nech nás a naše ďalšie
pokolenia Pán ochraňuje
pred hrôzami vojny.
Hore dedinou pokračujeme
ďalej. Prichádzame na koniec
dediny. Tu je minifutbalové

ihrisko, ohnisko aj s veľkým odpočívadlom
a veľká informačná turistická tabuľa.
Oproti, na druhej strane potoka, je ďalšie
veľké odpočívadlo a veľká lúka. Tu sa robia
oslavy obce, ale aj veľmi známe furmanské
preteky. Vždy začiatkom júna. Tohto roku
boli 9. 6. 2018.
Dievčatá odstavujú auto, my vyberáme z
neho všetky veci a podľa turistickej značky
sa vyberáme na Zapikan. Niektorí pešo a
niektorí pokračujú ďalej na bicykloch.
Cesta je poľná. Lemovaná je mladým
porastom kríkov. Zakrátko sa mení na cestu
trochu strmú a kamenistú a po nej už iba
po lúke, až kým neprídeme k lesu. Tu je
veľké odpočívadlo, vedľa neho pekne
upravené ohnisko s lavičkami a nachystané
palice na opekanie. Full (úplný) servis.
Spolu s nami je tu aj jedna rodina z
Davidova. Tú sme poprosili, či si môžeme
pod ich ochranou nechať bicykle a
pokračujeme pešo do lesa. Najprv po
lesnej ceste a potom asi po 150 metroch
schádzame z cesty a ďalej pokračujeme
lesným chodníkom.
dokončenie v nasledujúcom čísle

(Peter Tóth)
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1. čítanie: Iz 49, 1-6
Ž: 139, 1-3. 13-14. 15
Refrén: Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak
zázračne.
2. čítanie: Sk 13, 22-26
Evanjelium: Lk 1, 57-66. 80

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Dnešná slávnosť nie je len oslavou jedinca,
ktorý mal v dejinách spásy zaujímavú úlohu.
Nepripomíname si ani tak jedného človeka, skôr vidíme celok dejín spásy, teda udalostí,
ktoré znamenajú aj našu záchranu. Boh v nich využíva rôznych ľudí a rôzne prostriedky, aby
na konci mohol každý človek uzrieť Božiu slávu. Z tohto pohľadu sú Jánove príbehy súčasťou
aj nášho, môjho života. Možno povedať, že s počatím Jána sa odštartovali udalosti priamo
vedúce k nášmu vykúpeniu. Preto Cirkev venuje pozornosť nielen Jánovej mučeníckej smrti,
ale nezvyčajne aj jeho narodeniu. O pol roka budeme sláviť narodenie Krista, dnešná
slávnosť sa tak stáva i určitým odkazom na Vianoce. (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára.

Božie srdce
Jedna katechétka rozprávala deťom na

hodine náboženstva podobenstvo o
márnotratnom synovi. Všimla si, že po chvíli
mnohí žiaci prestali dávať pozor. Na konci
ich požiadala, aby jej napísali obsah
podobenstva.
Jedno dieťa napísalo: „Jeden človek mal
dvoch synov. Mladšiemu sa doma veľmi
nepáčilo, a preto z domu ušiel aj s peniazmi.
Peniažteky sa mu rýchlo rozkotúľali a
chlapec sa rozhodol vrátiť, lebo už nemal čo
jesť. Keď prichádzal, otec ho zbadal a celý

šťastný vzal poriadnu palicu a bežal mu
naproti. Po ceste stretol druhého syna, toho
dobrého. Ten sa ho spýtal, kam sa s tou
palicou tak náhli. „Vracia sa tvoj brat, ten
naničhodník. Po tom, čo vyviedol, si zaslúži
poriadny výprask!“
„Otče, mám ti pomôcť?“
„Samozrejme,“ povedal otec.
A tak mu obaja naložili, že aj pes by od nich
radšej ušiel. Potom otec zavolal sluhu a
povedal mu, aby dal zabiť najtučnejšie teľa
na veľkú oslavu, že si konečne mohol so
svojím synom vyrovnať účty za to, čo mu
vyviedol.“

Pochopiť logiku Božieho srdca je pre

každého ťažké.

Zdroj:  Bruno Ferrero: Vie to iba vietor

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Tím P18 predstavuje novinku, mesto Prešov ožije
N(M)ocou modlitby

Tím Národného stretnutia mládeže P18 v

Prešove predstavuje ďalší bod programu. Po EXPO
povolaní, ktorého súčasťou bude prehliadka
stoviek rehoľníkov, open air koncert, divadelné
predstavenia a športové aktivity, bude ďalším
verejným programom špeciálna N(M)oc modlitby.
Na mladých a všetkých, ktorí prídu, čaká v prvý
deň programu podujatia v deviatich chrámoch
originálny modlitbový program, ako napríklad
večiereň, modlitba Taizé, tichá adorácia,
mariánska modlitba, moderovaná adorácia s
komunitou Emanuel, chvály so spoločenstvom
Marana Tha, hudobno-slovné pásmo s Tvorivou
skupinou Poetica Musica, lectio divina s
predsedom KBS Stanislavom Zvolenským a
duchovný koncert s hudobnou skupinou
Anastasis.  N(M)oc modlitby sa uskutoční vo
štvrtok 26. júla 2018 od 21.30 hod. Nasledovať
bude po otváracom ceremoniáli a úvodnej svätej
omši s košickým arcibiskupom metropolitom
Bernardom Boberom.  Tento bod programu je
otvorený nielen pre mladých, ale aj pre verejnosť.
Večiereň sa uskutoční v gréckokatolíckej
Katedrále sv. Jána Krstiteľa a duchovný koncert
skupiny Anastasis v gréckokatolíckom Chráme
Povýšenia sv. Kráľa na Sekčove. Moderovaná
adorácia s názvom Večer milosrdenstva bude v
Konkatedrále sv. Mikuláša. Vo františkánskom
Kostole sv. Jozefa bude hudobno-slovné pásmo s
Poeticou Musicou a v Evanjelickom chráme Svätej
Trojice lectio divina. Modlitebňa Bratskej cirkvi bude miestom, kde budú prebiehať taizé
modlitby. Tichá adorácia bude v kostole u saleziánov, mariánska modlitba v Kostole
Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3 a chvály v Kostole Krista Kráľa na Sekčove.

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

Arcibiskupa Romera a pápeža Pavla
VI. svätorečia už 14. októbra 

Pápež František spolu s kardinálmi

rozhodol o svätorečení pápeža Pavla
VI., arcibiskupa San Salvadoru
Óscara Arnulfa Romera a ďalších
štyroch blahoslavených.  Svätý Otec
sa v máji stretol s kardinálskym
zborom na riadnom verejnom
konzistóriu. Na úvod sa spoločne
pomodlili modlitbu pred poludním a
potom hlasovaním rozhodli o
svätorečení šiestich blahoslavených.
Za svätých budú v Ríme 14. októbra
vyhlásení pápež Pavol VI. a spolu s
ním aj arcibiskup San Salvadoru
Óscar Arnulf Romero. 
Okrem týchto dvoch mužov viery
budú svätorečení aj:
- Francesco Spinelli, diecézny kňaz,
zakladateľ inštitútu Sestier adorácie
Najsvätejšej sviatosti;
- Vincenzo Romano, diecézny kňaz;
- Maria Katharina Kasper, panna,
zakladateľka inštitútu  Chudobných
sestier Ježiša Krista;
- Nazaria Ignazia de Santa Teresa,
panna, zakladateľka kongregácie
Sestier Misioneras Cruzadas de la
Iglesia. 



VV čASEčASE odod 25.06.2018 25.06.2018 dodo 01.07.201801.07.2018
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 1.7.-7.7. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Ľubica Chomjaková      
Dnes je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
Te deum: V stredu pri svätej omši poďakujeme Bohu za končiaci školský rok. Pozývam
všetkých školákov bez rozdielu veku a pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl.
Burza letného oblečenia: Za dobrovoľný príspevok si môžete v pastoračnom centre na

prízemí vybrať oblečenie pre seba alebo pre deti. Burza bude otvorená dopoludnia medzi 900

a 1200 a popoludní pred a po sv. omši a potrvá do štvrtka poludnia. Výťažok poslúži deťom v
detskom tábore.
Farský letný tábor: Prihlášky do tábora sú v sakristii. Vyplnenú prihlášku (aj s číslom preukazu
na vlak) môžete spolu s poplatkom 80 € odovzdať o. Marcelovi alebo Dadke Slivkovej.
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 do konca júna. 
Cykloklub JUNIoR pozýva všetkých na ďalší výjazd. Dnes, 24.6., pôjdeme na hrad čičva.

Zídeme sa o 1345 pred kostolom. Vezmite si nejaké drobné na zmrzlinu či kofolu a niečo na
opekanie. 
Rozpis lektorov:
13. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Nutárova; 10.00 hod. - r. Musákova.
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 3. 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 3.

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 25.06.201825.06.2018 Sv. omša: 1830 + Jozef a Júlia Knapíkoví; 
+ Anna Kožejová 

Poklona Sv. olt.: 1915

UU ToRoKToRoK 26.06.201826.06.2018 Sv. omša (JaA): 630 + Igor Bankovič (1. výročie)  

SS TREdATREdA 27.06.201827.06.2018
Te Deum – Na poďakovanie Pánu

Bohu  

Sv. omša: 1830 ZBP Peter    

ŠŠ TVRToKTVRToK 28.06.201828.06.2018
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

(spomienka)  

Poklona Sv. olt.: 1730

Sv. omša: 1830 ZBP Stanislav (55 rokov) a Jana  

PP IAToKIAToK 29.06.201829.06.2018
Sv. Peter a Pavol, apoštoli
(slávnosť) – prikázaný sviatok 

Sv. omša: 1600 + Mária Barabášová 
(nedožitých 100 rokov a 10. výročie úmrtia)

Sv. omša: 1830 za farnosť  

SS oBoTAoBoTA 30.06.201830.06.2018 Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 za duše v očistci

Sv. omša (JaA): 1830 za farnosť    

NN EdEĽAEdEĽA 01.07.201801.07.2018

13. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

Sv. omša: 800 ZBP Anna Krajčovičová (80 r.)  

Sv. omša: 1000 ZBP Helena Saxunová (70 r.) 

Sv. ruženec: 1430 + výmena tajomstiev       

LITURGICKýLITURGICKý PRoGRAMPRoGRAM odod 25.06.2018 25.06.2018 dodo 01.07.201801.07.2018

“Charakter ľudstva určuje charakter jeho najlepších jedincov.“ (Marcus Tullius Cicero)


