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Modlitba pred prázdninami

Pane, prázdniny ma pozývajú oslavovať život, ktorý si mi daroval. Oddýchnem si tak od

všetkých povinností, ktoré ma často ťažia.
Daj, nech čas dovolenky  prežijem ako dni oddychu, naberiem nové sily, ktoré som v
poslednom čase stratil, aby som sa oddýchnutý vrátil ku každodenným povinnostiam.
Požehnaj tento prázdninový čas, aby som v ňom prežil to, čo ma opäť privedie k životu, aby
všetky stretnutia priniesli bohaté ovocie a aby som sa mohol tešiť z krásy tvojho stvorenia.
Amen
Redakcia časopisu Mariannum praje všetkým požehnané dni oddychu.

(podľa www.mojakomunita.sk pripravil Marcel Stanko)
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Zapikan -

dokončenie

Ten sa pekne vlní. Raz sme dole, raz

hore. Nebyť tu toho chodníka, určite by sme
zablúdili a Zapikan nenašli. Názov Zapikan je
odvodený od nárečového slova, ktoré
znamená zbojník. Na prelome 19. a 20.
storočia sa tu ukrýval zbojník, ktorého
žandári nikdy nechytili a ani jeho skrýšu
nikdy nenašli. Najprv sa to miesto volalo
Zapikanova chyža. Postupom času ostal iba
názov Zapikan. Podľa legendy zbojník
(zapikan), ktorý sa tam ukrýval bol chudý a
nízkeho vzrastu. Po štachitkoch (drevené
koly v plote – veľmi často používané
oplotenie v minulých storočiach na
dedinách oko domu. V lese sa vybrali rovné
koly a tie sa potom zabili do zeme jeden pri
druhom, tesne pri sebe až z toho vznikol
plot. Najväčšie nešťastie mal ten, kto býval
blízko krčmy. Keď sa v krčme strhla bitka,
tak mládenci vybehli von a povyťahovali
štachitky z plota a bitka pokračovala ďalej.
Ráno mal gazda iba oči pre plač. Po plote ani
pamiatka. Ale to som poriadne ďaleko
odbočil) vraj behal ako po rovnej zemi.  My
teraz pokračujeme dole kopcom, chodník sa
pomaly zatáča doprava a zrazu sa pred nami
objavila nádherná panoráma Zapikanu, cez
ktorý preteká Komorský potok. V najkrajšej
časti rokliny sú rokmi vodou vymleté
nádherné skalnaté previsy. Sú tu dva
vodopády. Jeden menší napravo pri vstupe

do rokliny a druhý väčší, priamo v rokline,
ako keby vytekal rovno zo skaly. Keď som tu
bol poslednýkrát v roku 2011 voda
nádherne žblnkotala, celé dno rokliny bolo
zaplnené vodou. Bola taká čistá  priezračná
- len načrieť do rúk a napiť sa. Chutila
výborne. Nie veľmi studená, taká akurát, čo
človeka osvieži, vzpruží a znovu postaví na
nohy. Keď som sa pozeral na ten úchvatný
vodopád, mal som taký zvláštny pocit. Ako
keby som v tej vode vždy videl nejakú
ľudskú tvár. Teraz po vode nebolo ani
pamiatky. Komorský potok iba cícerkom
stekal dole skalnou stenou po druhom
vodopáde. Ten prvý bol celkom bez vody.
Dole v rokline sme vodu ani nevideli. Stratila
sa medzi kameňmi. Prejsť cez túto
nádhernú roklinu na druhú stranu sa dá iba
po takom drevenom mostíku z guľatiny, na
šírku tak akurát pre jednu osobu.
Prichádzame na druhú stranu a tu je taký
skalnatý previs. Možno práve toto bola
Zapikanova chyža. S trochou fantázie si to
miesto viem aj predstaviť ako betlehemskú
maštaľ spred 2000 rokov. Sú tu zo stromov
vytesané lavičky a vedľa nich malé ohnisko.
Ešte foto a vraciame sa späť. Kým sa vrátime
k miestu, kde sme zanechali naše bicykle
spomeniem, že v roku 1993 bol Zapikan
vyhlásený za prírodnú pamiatku. Pomaly
zostupujeme dole a aby sme nešli
naprázdno, zbierame suché drevo na oheň.
Vychádzame von z lesa a prichádzame k
odpočívadlu, kde sme zanechali bicykle.
Rodinka z Davidova nám uvoľnila celkom
ohnisko, lavičky okolo ohniska a palice na
opekanie. Chystáme všetko tak, ako to na
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opekačke má byť. Klobása, cibuľa, slanina,
bavorské, teľacie párky a opekačka môže
začať. Vedľa na lavičke chystáme zeleninu,
chlieb, horčiču a iné ingrediencie potrebné
k opekačke. Samozrejme, že nechýba ani
pivo, ale na sklamanie niektorých, iba
nealko. Naši mladí chlapci, kým mi
chystáme jedlo, si našli peknú ale
nebezpečnú zábavu. Na bicykloch hore
kopcom vojdú do lesa. Tam sa maximálne
ako sa dá, rozbehnú a v plnej rýchlosti dole
kopcom sa rútia po lúke. Odrazu prudko
zabrzdia, celý bicykel otočia bokom a
skúšajú kto z nich bude mať dlhšiu bočnú
brzdnú dráhu po lúčnej tráve. Ich zábavu
musíme prerušiť a voláme ich jesť. Po
dobrom jedle ešte trochu sladkého. Všetko
raz musí skončiť. Aj keď je nám tu dobre a
neviazaná rozprava beží v plnom prúde, čas

je neúprosný. Už je skoro pol šiestej a ešte
nás čaká približne hodina a pol cesty domov
na bicykli. Lúčime sa s domácou rodinou a
ideme dole. Naša najmenšia členka výpravy
zaspala priamo v sedačke na bicykli.
Nakladáme ju, mamičku aj bicykel do auta a
už nás čaká iba cesta domov. Je to zvláštne,
ale zdá sa mi, že cesta domov vždy trvá
kratšie ako cesta z domu. Ešte voľne
prichádzame na Lomnicu a odtiaľ už iba
vláčikom až domov k nášmu farskému
kostolu. Tu ďakujeme všetkým za účasť a
lúčime sa. 
Už teraz sa teším na ďalší výjazd JUNIORa.
Verím, že nám zachováte aj naďalej svoju
priazeň a aj keď nie svojou prítomnosťou,
tak určite v modlitbách nás budete
sprevádzať.

(Peter Tóth)

1. čítanie: Múd 1, 13-15; 2, 23-24
Ž: 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b
Refrén: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma
vyslobodil.
2. čítanie: 2 Kor 8, 7. 9. 13-15
Evanjelium: Mk 5, 21-43 alebo kratšie Mk 5,
21-24. 35b-43

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Evanjeliový príbeh môže hlboko zasiahnuť každého, kto veľmi túži pomôcť druhým, avšak
nevie ako. Je treba postrehnúť, že evanjeliová pasáž je zameraná predovšetkým na
učeníkov! Pán potrebuje vysvetliť, čo znamená viera! Nejde o zapamätanie si poučiek ani o
účasť na bohoslužbách. Na chorej žene a na zúfalom otcovi je vidieť zápas viery. Skutočná
viera sa premieňa v dôveru v Boha. Ohrozenie života sa tak stáva predovšetkým udalosťou
viery.

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára.
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PPoNDELokoNDELok 09.07.201809.07.2018 Sv. omša: 1830 + Ján Lapko (20. výročie)  

Poklona Sv. olt.: 1915

uu toRoktoRok 10.07.201810.07.2018 Sv. omša (Jaa): 630 + Štefan (26. výročie), 
Radovan (4. výročie), Jolana (2. výročie)

SS tREDatREDa 11.07.201811.07.2018
Sv. Benedikta, opáta, patróna
Európy (sviatok) 

Sv. omša: 1830 + Andrej Kolesár 

ŠŠ tVRtoktVRtok 12.07.201812.07.2018 Poklona Sv. olt.: 1730

Sv. omša: 1830 ZBP Dušan Virba      

PP iatokiatok 13.07.201813.07.2018
Spomienka na fatimské zjavenie 

Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 + Mária, Andrej, Jozef
(celebruje Kristián Karch, novokňaz)           

SS obotaobota 14.07.201814.07.2018 Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 za duše v očistci

Sv. omša (Jaa): 1830 + Veronika a Peter       

NN EDEĽaEDEĽa 15.07.201815.07.2018

15. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ  

Sv. omša: 800 za farnosť  

Sv. omša: 1000 ZBP Mariana Potančoková 
(75 rokov)     

Sv. ruženec: 1430

LituRGickýLituRGický PRoGRamPRoGRam oDoD 09.07.2018 09.07.2018 DoDo 15.07.201815.07.2018

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 15.7.-21.7. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Ružena Poláková.     
Lektori: Pri východe z kostola si môžete vyzdvihnúť rozpis lektorov na ďalší kvartál.
Rozpis lektorov:
15. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Ľ. Gazdu; 10.00 hod. - J. Demčák, D.
Slivková.
13. júl: V piatok sme pozvaní pripomenúť si júlove zjavenie Panny Márie vo Fatime

modlitbovým programom od 1730.
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PPoNDELokoNDELok 16.07.201816.07.2018

uu toRoktoRok 17.07.201817.07.2018

SS tREDatREDa 18.07.201818.07.2018

ŠŠ tVRtoktVRtok 19.07.201819.07.2018

PP iatokiatok 20.07.201820.07.2018

SS obotaobota 21.07.201821.07.2018 Modl. večeradlo: 700

Sv. omša (Jaa): 1830 + Radoslav, Anna        

NN EDEĽaEDEĽa 22.07.201822.07.2018

16. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

Sv. omša: 800 za farnosť    

Sv. omša: 1000 ZBP Michal a Helena (50 rokov 
manželstva)   

Sv. ruženec: 1430

LituRGickýLituRGický PRoGRamPRoGRam oDoD 16.07.2018 16.07.2018 DoDo 22.07.201822.07.2018

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 22.7.-28.7. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. mária Wellová.    
Lektori: Pri východe z kostola si môžete vyzdvihnúť rozpis lektorov na ďalší kvartál.
Rozpis lektorov:
16. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - p. kavuličová, P. Gedorová; 10.00 hod. - r.
baníkova, r. Hrubovska.
Gaboltov: V sobotu a v nedeľu (21. a 22.7.) sa koná arcidiecézna púť do Gaboltova.
Program je na výveske.
ohlášky:
1. Dominik DOBOŠ, syn Milana a Ľudmily rod. Hládekovej, bývajúci v Čemernom a Nikola
HUMENÍKOVÁ, dcéra Štefana a Márie rod. Čižovej, bývajúca vo Vranove nad Topľou,
ohlasujú sa 1. krát.



st
ra

n
a 

6

biskup marek Forgáč ocenil vybraných žiakov a
študentov cirkevných škôl 

Košice 25. júna (TK KBS) V závere školského

roka sa v Košickej arcidiecéze každoročne koná
slávnosť oceňovania žiakov a študentov
katolíckych škôl arcidiecézy.
V pondelok 25. júna si vybraní žiaci prebrali
morálne ocenenie pri slávnosti, ktorá sa konala
v uršulínskom kostole v Košiciach. V príhovore
žiakom riaditeľ školského úradu Miroslav Jacko
vyzdvihol ich úspechy: „Počas štúdia ste mnohí
dosahovali výborné študijné výsledky.
Reprezentovali ste katolícke školy v Košickej
arcidiecéze pri predmetových olympiádach,
recitačných, speváckych, športových  súťažiach,
vykonávali ste aj publikačnú činnosť v školských
časopisoch a podobne.
Mnohí ste reprezentovali katolícke školstvo v
krajských a celoslovenských súťažiach, ba aj za
hranicami Slovenska. Preto na základe
odporúčania Komisie pre morálne oceňovanie,
rozhodol Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup
– generálny vikár Košickej arcidiecézy, 54
žiakom a študentom katolíckych škôl v Košickej
arcidiecéze udeliť ďakovaný list za mimoriadne
výsledky v školskom roku 2017/ 2018.“
Biskup Marek Forgáč osobne zagratuloval a
odovzdal ďakovné listy oceneným žiakom a
študentom katolíckych škôl Košickej arcidiecézy.
V rozhovore pre Rádio Lumen netajil svoje
nadšenie z úspechov ocenených žiakov katolíckych škôl.
V Košickej arcidiecéze sa formovanie mládeže v kresťanskom duchu deje v dvadsiatich
základných školách, deviatich gymnáziách a dvoch stredných odborných školách.

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

Pápeža Františka čaká letný režim, v
júli sa nekonajú generálne audiencie 

Vatikán 25. júna (RV) Počas leta ako

zvyčajne pápež František obmedzí
svoje aktivity. Výnimkou budú dve
apoštolské cesty: 7. júla do Bari a v
dňoch 25. - 26. augusta do Dublinu. V
júli nebude mávať Svätý Otec
stredajšie generálne audiencie. Letný
režim Svätého Otca Františka zvyčajne
neznamená opustiť Rím, ale vypustiť z
programu niektoré verejné aktivity. Pri
jeho súkromných ranných svätých
omšiach v Dome sv. Marty sa s účasťou
skupín veriacich z rímskych farností
počíta až od septembra.
Hoci sa počas júla nebudú konať
stredajšie generálne audiencie, pri
nedeľnej poludňajšej modlitbe Anjel
Pána sa pápež František bude
prihovárať pútnikom pravidelne spolu
s udelením požehnania z okna
Apoštolského paláca.
V sobotu 7. júla sa Svätý Otec zúčastní
v juhotalianskom Bari na
ekumenickom stretnutí s patriarchami
rozličných kresťanských cirkví.   



VV čaSEčaSE oDoD 02.07.2018 02.07.2018 DoDo 08.07.201808.07.2018
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 8.7.-14.7. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. magdaléna Diľová.   
Lektori: Pri východe z kostola si môžete vyzdvihnúť rozpis lektorov na ďalší kvartál.
Farský letný tábor: Prihlášky do tábora sú v sakristii. Vyplnenú prihlášku (aj s číslom preukazu
na vlak!!!) prosím čím skôr aj s poplatkom 80 € odovzdajte o. Marcelovi alebo Dadke
Slivkovej.

Levočská púť: 8. júla bude o 1000 záverečnú slávnosť na Mariánskej hore v Levoči celebrovať
emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Gerhard Ludwig müller.
Rozpis lektorov:
Sv. Cyrila a Metoda: 08.00 hod. - r. Š. Fenika; 10.00 hod. - r. bačíkova; 
14. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. kľučárova; 10.00 hod. - r. J. Fenika.
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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.

Zázrak
“Veríš v zázraky?“

„Áno.“
„Áno? A už si nejaký zázrak videl?“
„Zázrak? Áno.“
„Aký?“
„Teba.“
„Mňa? A čo som ja, zázrak?“
„Si.“
„Ako to?“
„Dýchaš, máš jemnú a teplú pokožku. Bije ti srdce. Vidíš. Počuješ. Beháš. Skáčeš. Spievaš.
Myslíš. Smeješ sa. Miluješ. Plačeš...“
„Hmm, hmm...A to je všetko? To je zázrak?“

Zdroj:  Bruno Ferrero: Vie to iba vietor

(spracovala Anna Sabolová ml.)  



VYDÁVa

Združenie veriacich PRo NobiS čemerné
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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 02.07.201802.07.2018
Návšteva Panny Márie (sviatok) 

Sv. spoveď: 1700

Sv. omša: 1830 ZBP Mária s rodinou

Poklona Sv. olt.: 1915

uu toRoktoRok 03.07.201803.07.2018
Sv. Tomáša, apoštola (sviatok) 

Sv. omša (Jaa): 630 + Mária

SS tREDatREDa 04.07.201804.07.2018 Sv. spoveď: 1630

Sv. omša: 1830 + Božena Vongrejová (1. výr.) 

ŠŠ tVRtoktVRtok 05.07.201805.07.2018
Sv. Cyrila a Metoda, slovanských
vierozvestov (slávnosť)
Prvý štvrtok v mesiaci – deň

modlitieb za duchovné povolania 

Sv. omša: 800 ZBP Slávka Mydlová (20 rokov)    

Sv. omša: 1000 za farnosť  

PP iatokiatok 06.07.201806.07.2018
Prvý piatok v mesiaci

Sv. spoveď: 1600

Sv. omša: 1830 za ctiteľov BSJ a členov 
Ružencového bratstva

SS obotaobota 07.07.201807.07.2018
Prvá sobota v mesiaci 

Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 na odčinenie urážok a rúhaní 
proti Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie

Sv. omša (Jaa): 1830 + Helena      

NN EDEĽaEDEĽa 08.07.201808.07.2018

14. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ  

Sv. omša: 800 + Magdaléna 

Sv. omša: 1000 ZBP Alfonz Lačný (80 rokov)    

Sv. ruženec: 1430

LituRGickýLituRGický PRoGRamPRoGRam oDoD 02.07.2018 02.07.2018 DoDo 08.07.201808.07.2018

“Dožič oddychu; oddýchnuté pole dobre vracia zasiate osivo.“ (Ovidius Publius Naso)


