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Lebo Bohu nič nie je nemožné

Je piatok večer, 3. augusta 2018, a Cykloklub Fatimskej Panny Márie sa po večernej

prvopiatkovej svätej omši vydáva na svoju tohtoročnú cyklopúť. Hlavným cieľom – Morava,
pútnické miesta Velehrad a Svatý Hostýn. Prešli sme aj inými pútnickými miestami -
Wadovice, Krakow. Sedeli sme sedem dní na bicykli, prešli sme 700 kilometrov. Niektorí mali
kilometre už natrénované vopred, iní si svoju kondíciu dolaďovali počas cyklopúte. Všetky
naše námahy na bicykli sme obetovali na úmysly, ktoré ste nám zverili. Je zaujímavé ako Boh
pôsobil aj počas cyklopúte. Ak boli niektoré úmysly zvlášť ťažké, alebo náročné (pre nás, lebo
Bohu nič nie je nemožné /Lk 1, 37/), tak aj tá cyklopúť bola namáhavá - horúčava, veľa kopcov,
rozbité cesty. To všetko by sa bez Božej pomoci nedalo zvládnuť. Preto chcem touto cestou
poďakovať Pánu Bohu za vedenie našich ciest, všetkým našim patrónom, anjelom strážnym a
našim svätým, ktorých relikvie máme v našom farskom kostole (sv. Don Bosco, sv. František,
sv. Hyacinta), blahoslavenej sestre Zdenke za ochranu, Vám všetkým, ktorí ste  nás sprevádzali
svojimi modlitbami a otcovi Marcelovi za skvelé duchovné vedenie. Nechcem zveličovať, ale
táto cyklopúť by sa dala nazvať aj duchovnými cvičeniami na bicykloch. No a nakoniec sa
chcem poďakovať všetkým sponzorom, lebo bez nich by táto cyklopúť, ktorá je tak náročná
na financie, nebola možná. Pán Boh zaplať! Nech Boh žehná našu farnosť.

(Zdroj: Peter Tóth)
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1. čítanie: Prís 9, 1-6
Ž: 34, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15
Refrén: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je
Pán.
2. čítanie: Ef 5, 15-20
Evanjelium: Jn 6, 51-58

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Jesť telo niekoho? To je desivá predstava. Jesť
ovšem znamená, že vďaka pokrmu sa my sami stávame životaschopnými. Možno by nám
pomohlo porovnanie s materským kojením, keď sa dieťa sýti z tela matky. Bez jej pomoci by
neprežilo. V eucharistii sa stretávame s Kristom, ktorý sa za nás celý odovzdal – zomrel. To
je obraz obete, ktorá bola obetovaná namiesto obetujúceho! Obete sa podľa Písma
zúčastňovali tí, ktorí z nej jedli mäso pripravené ako pokrm. Ježiš využil starozákonnú
predstavu, aby ponúkol celkom nový spôsob osobného stretnutia s darujúcim sa Bohom.
On sa dáva nám a my sa sýtime jeho obetou. A tak máme život.            (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára.

Írske mariánske
pútnické miesto Knock
už očakáva pápeža
Františka

Írsko (RV) V Írsku sa 14. augusta začala

tradičná novéna k Panne Márii z Knocku. Jej
tohtoročná téma súvisí s blížiacim sa
Svetovým stretnutím rodín v Dubline – znie:
„Viera a rodina“. Pápež František navštívi
túto mariánsku svätyňu už budúci týždeň,
26. augusta. Knock je najväčším
mariánskym pútnickým miestom v Írsku.

Toto malé mestečko leží v severozápadnej
časti krajiny v oblasti Mayo a je späté aj s
patrónom Írska, svätým Patrikom.
Podľa tradície sa Panna Mária zjavila 21.
augusta 1879 pätnástim osobám z dediny,
vo veku od 6 až do 75 rokov, a to počas
dažďa.  Približne dvojhodinové zjavenie sa
odohralo pri farskom kostole a Pannu Máriu
pri ňom sprevádzali ďalšie dve postavy –
svätý Jozef a svätý Ján Evanjelista.  V hustom
daždi sa dedinčania po celý čas zjavenia
modlili, až pokým sa tri mlčiace postavy
nestratili, avšak podľa tradovaného podania
nikto z prítomných nezmokol.
O niekoľko týždňov po tejto udalosti
cirkevné autority menovali komisiu, ktorá
vyhlásila zozbierané svedectvá za
„hodnoverné“. Takto sa začala história
Knocku, ktorý sa chystá navštíviť aj pápež
František. Zavítal sem už aj svätý Ján Pavol
II., v roku 1979 ho tu prijalo takmer pol
milióna ľudí.

(Zdroj: www.tkkbs.sk, spracovala Anna Sabolová, ml.)



vv časEčasE odod 13.08.2018 13.08.2018 dodo 19.08.201819.08.2018
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 26.8.-1.9. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Helena sabolová.   

Farské rady: V stredu 22.8. po sv. omši prosím farskú pastoračnú radu o stretnutie. Farská

ekonomická rada sa stretne až v pondelok 27.8. o 2000.

Blahorečenie: V sakristii sa môžete zapísať  do autobusu, ktorým sa odvezieme 1.9. na
slávnosť blahorečenia Anky Kolesárovej do Košíc. 

odpust u gréckokatolíkov: Gréckokatolícka farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky v
Čemernom bude sláviť 26. augusta odpustovú slávnosť. Sme pozvaní v ten deň sláviť spolu s

nimi sv. liturgiu o 1000, ale i sv. omšu v predvečer slávnosti v ich farskom chráme o 1800.
Tomu je prispôsobený náš poriadok sv. omší.

svetové stretnutie rodín: Táto významná medzinárodná udalosť sa koná od roku 1994 každé
tri roky. Už deviate pokračovanie sa začne 21. augusta 2018 v írskom Dubline a spojí rodiny z
celého sveta s cieľom osláviť, modliť sa a zamyslieť sa nad ústredným významom manželstva
a rodiny ako základného kameňa nášho života, spoločnosti a Cirkvi. Bude vedené témou,
ktorú vybral pápež František: "Evanjelium rodiny: radosť pre svet."

Rozpis lektorov:
21. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Mudrákova.

Predmanželské ohlášky:
1.Miroslav ČINČÁR, syn Jozefa a Heleny rod. Bérešovej, bývajúci vo Vranove nad Topľou a
Simona KURUCOVÁ, dcéra Jozefa a Viery rod. Harabinovej, bývajúca vo Vranove nad Topľou,
ohlasujú sa 1. krát.
2. Mgr. Marek MANDUCH, syn Mariána a Lívie rod. Dojčanovej, bývajúci v Bratislave a Mgr.
Viktória ČECHOVÁ, dcéra Jozefa a Márie, rod. Melkovej, bývajúca v Bratislave, ohlasujú sa 1.
a 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.
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PPoNdELoKoNdELoK 20.08.201820.08.2018
Sv. Bernarda, opáta a učiteľa

Cirkvi (spomienka) 

Modl. večeradlo: 1730

sv. omša: 1830 + Verona Macugová (1. výročie)  

uu toRoKtoRoK 21.08.201821.08.2018
Sv. Pia X., pápeža (spomienka) 

sv. omša (Jaa): 630 + Michal a Anna 

ss tREdatREda 22.08.201822.08.2018
Panny Márie Kráľovnej

(spomienka)

sv. omša: 1830 + Pavol Fil; 
Stanislav, Karolína, Mária  

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 23.08.201823.08.2018
Sv. Ruženy Limskej, panny

(ľubovoľná spomienka)    

Poklona Sv. Olt.: 1730

sv. omša: 1830 + Andrej Kolesár

PP iatoKiatoK 24.08.201824.08.2018
Sv. Bartolomeja, apoštola (sviatok) 

sv. omša: 1830 + Eva 

ss oBotaoBota 25.08.201825.08.2018 Modl. večeradlo: 700

sv. omša: 800 Jolana so súrodencami  

sv. omša: 1800 ZOSNUTIE PRESV. BOHOROD. 
vigília

(gréckokatolícky chrám Čemerné)            

NN EdEľaEdEľa 26.08.201826.08.2018

21. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

sv. omša: 800 za farnosť

odpust: 1000 ZOSNUTIE PRESV. BOHOROD. 
(gréckokatolícky chrám Čemerné)            

LituRgicKýLituRgicKý PRogRaMPRogRaM odod 20.08.2018 20.08.2018 dodo 26.08.201826.08.2018

“Každý človek je zrodený pre druhého.“ (africké príslovie)


