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Vyhlásenie predsedu KBS k 50. výročiu
invázie vojsk Varšavskej zmluvy

Rok 1968 priniesol ľuďom nádej. Nádej na zmenu nespravodlivého režimu a nádej na

obnovu náboženskej slobody. Naši občania chceli vykročiť vlastnou cestou a uplatniť právo na
sebaurčenie. Boli však násilne zahnaní späť do slepej uličky.

Päťdesiate výročie protiprávneho vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa nám
pripomína pošliapanie slobody a nádeje. Spomienka na komunistickú propagandu, ktorá
okupáciu vyhlásila za pomoc a útlak za normalizáciu, je varovaním, aby sme sa ani v našej
súčasnosti nenechali oklamať. Nastavovanie krivých zrkadiel, prekrúcanie dejín a
bagatelizovanie zločinov poškodzuje slobodu aj správny úsudok.

Odvaha tých, ktorí sa v auguste 1968
vzopreli, nech nám pripomenie hodnotu
našej nezávislosti. Ich utrpenie nech nám
nedovolí nechať sa manipulovať cudzími
záujmami, z ktorejkoľvek strany.

Dnes má naša spoločnosť možnosť kráčať
vlastnou cestou. Cirkev, ktorá je jej
súčasťou, je vďačná za obnovu
náboženskej slobody. Svojím úsilím chce
prispievať k tomu, aby si ľudia zachovali
vonkajšiu i vnútornú slobodu, a aby za
nijakých okolností nestratili nádej.

(Zdroj: www.tkkbs.sk, spracoval Marcel Stanko)
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1. čítanie: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b
Ž: 34, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23
Refrén: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
2. čítanie: Ef 5, 21-32
Evanjelium: Jn 6, 60-69

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Ježiš postavil učeníkov pred hotovú vec - s jeho telom a
krvou je to tak, že budú pokrmom a nápojom. Ani sa ich neopýtal… Ako by ale mohli
posúdiť Boží zámer, keď ešte nezažili Veľkú noc? Podobne ani my často nevieme, ako sa
budú rôzne udalosti vyvíjať, a predsa ich Bohu vyčítame. Isteže, sú situácie úsmevné a
okamihy skutočne dramatické. My ovšem nedokážeme domyslieť dosah udalostí a často ich
vidíme iba svojimi očami. Boh ale koná s láskou, vie prečo a ako majú veci byť. Má šancu
získať našu dôveru?               (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára.

VÝZNAM   DUCHOVNEJ
SLUŽBY  V ARMÁDE

Život je  pre človeka vzácny dar od Pána

Boha, preto mu ho nikto nemôže vziať, ba
ani sám sebe nesmie siahať na život. Človek
je stvorený na Boží obraz a prináleží mu ako
korune tvorstva aj náležitá úcta a dôstojnosť.
V jednotlivých štátoch a národoch
uzákoňované možnosti vykonávať potraty a
eutanáziu, sú ťažkým previnením voči
Božiemu prikázaniu. Skutok, ktorý vykonala
Anna Kolesárová je heroický čin hoden
obdivu. Zomrieť za čistotu  nedokáže každý.
Každá vojna je zlá a prináša veľa utrpenia
vojakom na obidvoch bojujúcich stranách a
zvlášť civilistom, medzi ktorými sú ženy a
dievčatá ohrozované znásilňovaním a
sexuálnym zneužívaním. Dlhodobým
zabíjaním sa vojaci stávajú čoraz
agresívnejšími a v dôsledku svojej vášne
zabíjať strácajú kontrolu nad sebou a svojimi
pudmi. Vysoko si preto treba ceniť
duchovnú službu v armáde, ktorá bola

zavedená už v minulosti, ale zrušená
komunistickým režimom. Jej znovu
obnovenia sme sa dočkali až po nežnej
revolúcií po páde komunizmu. Povzbudenie
a morálnu podporu potrebujú nielen veriaci,
ale aj neveriaci a ateisti v radoch vojakov, keď
sa ocitajú v stresových a životu
nebezpečných situáciách. Svoju službu
duchovného v armáde počas druhej svetovej
vojny opísal vo svojom Zborníku   katolícky
kňaz  Juraj  Macák. Jeho poslednou
farnosťou bol Michalok vo vranovskom
okrese. Tento kňaz sa aj napriek ťažkým
príkoriam života  dožil úctyhodného veku,
dovŕšil 101 rokov. Vojenskú disciplínu a
vojenskú taktiku možno podľa jeho rád
uplatniť aj v civilnom živote. Nepokoje sú
odklonom od múdrosti predkov.  
Po mnohých kňazských pôsobiskách zakotvil
ako dôchodca  v kňazskom domove vo
Veľkom Šariši. Osobnosť kňaza Juraja
Macáka  je spätá  s   hlbokým vzťahom ku
archeológií, ktorý tiež opísal vo svojich
odborných dielach.   

(Zdroj: Jozefína Gajdovčíková)
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 2.9.-8.9. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Marta Kriváková.   

Farská ekonomická rada sa stretne v pondelok 27.8. o 2000.
Potáborová opekačka sa z dôvodu očakávaného nepriaznivého počasia prekladá na štvrtok
30.8.2018. Netreba si nič doniesť, iba ak má niekto zvláštny stravovací režim. Stretneme sa

vo štvrtok o 1500 pred novým kostolom a presunieme sa na dvor k vedúcej tábora. Na deti
čakajú animátori, súťaže, program, prekvapenie + CDčko s fotkami. Tešíme sa na vás. 
otcovia pavlíni nás pozývajú pripomenúť si 310. výročie slzenia obrazu Panny Márie

Vranovskej v pondelok 27.8. pri svätej omši o 1830. Celebrantom bude o. Peter Novák, farár
v Zborove.
spevácky zbor dospelých bude mať nácvik v kostole vo štvrtok 30.8. po sv. omši.

v piatok 31.8. bude sv. omša o 1700. Po jej skončení sa pomodlíme za padlých vojakov na
miestnom vojenskom cintoríne.

Blahorečenie: V sobotu 1.9. ráno o 600 odchádza autobus od nášho farského kostola s
prihlásenými účastníkmi do Košíc na slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej. Je potrebné si
vziať osobné doklady (občiansky a zdravotný preukaz), lieky podľa potreby, fľašu s vodou
(bude aj možnosť zakúpiť si), prikrývku hlavy a prípadne pršiplášť. Ďalšie informácie cestou. 
Rozpis lektorov:
22. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Grominova; 10.00 hod. - r. Musákova.
Predmanželské ohlášky:
1. Jakub DEMČÁK, syn Petra a Anny rod. Labonovej, bývajúci v Čemernom a Helena
KRIVÁKOVÁ, dcéra Jána a Heleny rod. Hybalovej, bývajúca vo Vranove nad Topľou, ohlasujú
sa 1. krát.
2. Martin DUDAŠČÍK, syn Jána a Ivety rod. Vlčekovej, bývajúci v Čemernom a Terézia
JACKOVÁ, dcéra Miroslava a Márie rod. Tkáčovej, bývajúca vo Vranove nad Topľou, ohlasujú
sa 1. krát.
3. Patrik MARKO, syn Štefana a Oľgy rod. Chromej, bývajúci v Čemernom a Lenka
MAKATÚROVÁ, dcéra Jaroslava a Emílie rod. Durkajovej, bývajúca v Malej Domaši, ohlasujú
sa 1. krát.
4. 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 2. krát.
5. 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 3. krát.
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PPoNdELoKoNdELoK 27.08.201827.08.2018
Sv. Moniky (spomienka) 

sv. omša: 1830 + Mária Bindasová; 
+ Juraj 

Poklona Sv. Olt.: 1915

uu toRoKtoRoK 28.08.201828.08.2018
Sv. Augustína, biskupa a učiteľa

Cirkvi (spomienka) 

sv. omša (Jaa): 630 ZBP Andrea s rodinou

ss tREdatREda 29.08.201829.08.2018
Mučenícka smrť svätého Jána

Krstiteľa (spomienka)  

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 30.08.201830.08.2018
Spomienka na bl. sestru Zdenku

Duchovná príprava k blahorečeniu

Anny Kolesárovej

Poklona Sv. Olt.: 1730

sv. omša: 1830 + Ján Hamza (1. výročie)

PP iatoKiatoK 31.08.201831.08.2018 sv. omša: 1700 + Mária, Jozef, Mária, Ján; 
+ Anna  

ss oBotaoBota 01.09.201801.09.2018
Slávnosť blahorečenia Anny

Kolesárovej v Košiciach 

sv. omša (Jaa): 1830 Za uzdravenie Kataríny    

NN EdEľaEdEľa 02.09.201802.09.2018

22. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

sv. omša: 800 za farnosť

sv. omša: 1000 + Helena, Michal, Oľga 

Sv. ruženec: 1430

LituRGicKýLituRGicKý PRoGRaMPRoGRaM odod 27.08.2018 27.08.2018 dodo 02.09.201802.09.2018

“Jediný dar je časť z teba.“ (Ralf Waldo Emerson)


