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Farský detský letný tábor 2018

V termíne od 30.7. - 4.8.2018 sme spolu s deťmi trávili chvíle na Danovej neďaleko

Medzilaboriec. Učili sme sa samostatnosti, no hlavne sme utužovali a vytvárali nové
priateľské vzťahy. Celý tábor sa niesol v duchu Anky Kolesárovej, ktorá bude blahoslavená 1.
septembra 2018. Vďaka nej vieme, že svätosť je pre každého. Veríme, že sme vaše deti
obohatili o nové zážitky, na ktoré budú dlho spomínať. Toto všetko by nebolo možné bez
vašich modlitieb a našich sponzorov, ktorým týmto vyjadrujeme veľkú vďaku: 

- PRO NOBIS Čemerné, - UNIKOL spol. s.r.o.,
- Lekáreň Belladona, - Lekáreň Centrum,
- pani Štefanová, - traja bohuznámi darcovia.
- dve bohuznáme darkyne,

Všetkým rodičom ďakujeme za prejavenú dôveru, deťom za ich pozitívnu energiu, ktorou nás
obohacovali celý týždeň a za ich lásku, ktorú sme cítili každý deň. Vďaka patrí Pánu Bohu za
to, že sme tábor prežili v zdraví, šťastí a radosti a nášmu otcovi Marcelovi, ktorý nás celú dobu
duchovne napĺňal. Pán Boh zaplať!

(Zdroj: Dadka a animátori )



st
ra

n
a 

6

1. čítanie: 1 Kr 19, 4-8
Ž: 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
Refrén: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je
Pán.
2. čítanie: Ef 4, 30 – 5, 2
Evanjelium: Jn 6, 41-51

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Pre židov bolo Ježišovo slovo provokáciou. 
Z neba môže predsa zostúpiť iba Boh a jeho dary! Ježiš ale nekoná zo seba. On vydáva svoje
telo a svoj život z lásky k Otcovi a k človekovi. „Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba,
aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.“ Ján využíva určitú dvojznačnosť významov. Ježiš
hovorí síce o skutočnom pokrme, ktorý majú jesť tí, ktorí ho prijali, hovorí ale aj o prijatí
Krista do srdca ako Pána nášho vlastného života. Stáva sa tým, čo sýti naše duchovné
vnútro, stáva sa zdrojom nášho života: „Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.“

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára.

Arcidiecézne centrum

pre mládež pozýva na

púť z Prešova do

Levoče

Prešov/Levoča 8. augusta (TK KBS)

Arcidiecézne centrum pre mládež Prešov
pozýva všetkých mladých urobiť symbolickú
bodku za prázdninami. Za uplynulý školský
rok a prázdniny budú ďakovať na pešej púti
z Prešova do Levoče. Má názov "Frekvencia
2018". Mladí budú putovať z Prešova cez

Uzovský Šalgov, Bachureň, Nižný Slavkov a
Uložu na Mariánsku horu.
Púť sa uskutoční v dňoch 27. - 29. augusta
2018.  Putovať sa bude po poľných cestách
a lesoch mimo verejnej dopravy. Spať sa
bude vo vlastnom spacáku prvý deň v
priestoroch obecného úradu v Uzovskom
Šalgove, druhý deň na základnej škole v
Nižnom Slávkove. Cena je 15 eur pri platbe
vopred, pri platbe na mieste v deň konania
púte je cena 17 eur. Po skončení púte je
možnosť využiť objednaný autobus domov z
Levoče do Prešova. “Počas celej púte bude k
dispozícii sprievodné vozidlo, ktoré povezie
všetku ťažkú batožinu. Putovať tak môžeme
iba s tým najpotrebnejším. Čas púte
vypĺňame rôznymi aktivitami, hrami,
rozhovormi, modlitbami,” avizujú
organizátori. Záujemcovia sa môžu prihlásiť
na stránke www.premladez.sk

(Zdroj: www.tkkbs.sk, spracovala Anna Sabolová, ml.)
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 19.8.-25.8. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Mária vasiľová (Železničná ulica).   

13. august: V pondelok sme pozvaní pripomenúť si augustové zjavenie Panny Márie vo

Fatime modlitbovým programom od 1730.

Kurzy pre snúbencov: Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v jeseni opäť ponúka pre
snúbencov možnosť absolvovať víkendové kurzy prípravy na manželstvo, ktoré sa v mesiaci
september budú realizovať: v Brehove v termíne 14. – 16. 9. 2018 a v Bardejovských
Kúpeľoch v dňoch 21. – 23. 9. 2018. Bližšie informácie sú uvedené na stránke
www.rodina.rimkat.sk. V prípade záujmu sa snúbenci môžu prihlásiť na kurz vyplnením
formulára dostupného na uvedenej stránke. 

Rozpis lektorov:
Nanebovzatie Panny Márie: 16.00 hod – r. Baranska; 18.30 hod. - r. Bankovičova; 
20. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. dzurovčinova; 10.00 hod. - r. J. Sabola.
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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 13.08.201813.08.2018
Spomienka na fatimské zjavenie

Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 + František Béreš (50. výročie) 
a Helena

(celebruje o. Milan Dubóczi)

UU tOROKtOROK 14.08.201814.08.2018
Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho,
kňaza a mučeníka (spomienka) 

Sv. omša (Jaa): 630 + Ondrej

SS tREdatREda 15.08.201815.08.2018
Nanebovzatie Panny Márie
(slávnosť) – prikázaný sviatok   

Sv. omša: 1600 za farnosť

Sv. omša: 1830 + Matúš Trybula (1. výročie) 

ŠŠ tvRtOKtvRtOK 16.08.201816.08.2018
Sv. Štefana Uhorského (ľubovoľná
spomienka)  

Poklona Sv. Olt.: 1730

Sv. omša: 1830 + Mikuláš, Ján a zosnulí 
z rodiny Staškovej 

PP IatOKIatOK 17.08.201817.08.2018 Sv. omša: 1830 + Ľubomír Soták (10. výročie)

SS OBOtaOBOta 18.08.201818.08.2018 Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 ZBP Helena s rodinou

Sv. omša (Jaa): 1830 + Mária Chvaščáková         

NN EdEľaEdEľa 19.08.201819.08.2018

20. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 za farnosť

Sv. omša: 1000 ZBP Anna Kolesárová (40 rokov)   

Sv. ruženec: 1430

LItURgICKýLItURgICKý PROgRaMPROgRaM OdOd 13.08.2018 13.08.2018 dOdO 19.08.201819.08.2018

“Mravec v pohybe robí viac ako driemajúci vôl.“ (Lao-C´)


