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Svätosť vyrušuje
Ak by procesy blahorečenia nechávali svet na pokoji, ich zmysel by bol otázny. Lenže

vyrušujú. Do ľudských sŕdc vkladajú semienka na rozmýšľanie. Niekde sa stretnú s úrodnou
pôdou, inde s alergickou reakciou. Keď arcibiskup Tkáč otváral proces Ankinho blahorečenia,
nebál sa polemík: vedel, že prídu. No vedel aj to, že Anka sa dotkne sŕdc tisícov mladých. 
"Radšej smrť než hriech" – tým sa vôbec nechce povedať, že vražda je prijateľnejšia ako
znásilnenie. Obe sú absolútne neprijateľné a ak ich chceme teoreticky porovnávať, vražda je
závažnejšia. Hrdinský je každý pokus o odmietnutie násilníka, úspešný či neúspešný.
Blahorečením Anky však Cirkev chce otvoriť oči ľudí pre celkom nový horizont: totiž, že vo
viere existovala pre Anku možnosť zachovať život i panenstvo, hoci ju to stálo obetu
pozemského života. Pravdaže, to je pre svet ťažko pochopiteľné.
Predmetom Ankinej vôle bola hodnota panenstva, avšak chápaná vo svetle nadprirodzenej
viery, nielen z ľudského hľadiska. Anka, ani z pohľadu viery, nemala povinnosť svoj život
obetovať. Rovnako ju nemal napríklad svätý Maximilián Mária Kolbe, keď vystúpil namiesto
Františka Gajowniczka, a tak by sme mohli pokračovať v dlhom zozname svätcov. Cieľom ich
vôle nebola smrť, ani príklad ľudského hrdinstva, akokoľvek vzácny. Za to by ich Cirkev
nesvätorečila. Do zoznamu svätých sa dostali kvôli položeniu vlastného života za hodnoty,

ktoré spoznali ako vyššie než pozemský život, avšak vo
svetle nadprirodzenej viery. Ak by sa smrti v danej chvíli
vyhli, neboli by zhrešili. Hriech bol len na strane ich
vrahov. Chápeme však, že v ich konaní sa prejavila
integrita viery, a to na výnimočnom stupni. Ten stupeň nie
je povinný, ani pre každého dosiahnuteľný. To zasa
neznamená, že by jeho výnimočnosť bola nad naše
pochopenie. Na príklady svätých pozeráme s úctou, aj keď
cítime, že presahujú naše sily. Nič im to ale neuberá na
veľkosti. Rovnako heslu "radšej smrť ako hriech", ktoré
však treba chápať v kontexte. Totiž tak, že človek nechce
mať nijakú, ani pasívnu, účasť na hriechu - aj keby malo ísť
o hriech druhého, a aj keby to malo stáť obetu vlastného
života.

(Zdroj: www.tkkbs.sk pripravil Marcel Stanko)
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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.

1. čítanie: Dt 4, 1-2. 6-8
Ž: 15, 2-3a. 3b-4b. 5
Refrén: Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?
2. čítanie: Jak 1, 17-18. 21b-22. 27
Evanjelium: Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Zákon a norma majú veľký význam, určujú, čo je a čo nie
je správne. Platia však vždy? Bez porozumenia zmyslu daného predpisu je jeho bezhlavé
plnenie nezmyselné. Niektoré okolnosti môžu význam predpisu úplne zmeniť. Nejedná sa o
systematické obchádzanie zákona, ide o zvnútornenie zmyslu, teda porozumenie prečo a
prijatie tohto pohľadu na mravné konanie do svojho života. Aký význam má predpis o
čistote? Ako sa týka nás a našej bežnej životnej praxe?         (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára.

Nový ročník ADAŠ
Arcidiecézne centrum pre mládež otvára

nový ročník ADAŠ.  Po novom však pôjde o
arcidiecéznu  animátorsku  a dobrovoľnícku
školu. A to v zmysle tom, že formáciu
potrebujú nielen animátori, ktorí chcú viesť
skupinku alebo spoločenstvo mladých,  ale
tiež tí, ktorí by sa radi dali k dispozícii
Božiemu volaniu v inej ako animátorskej
škole. Ide o formačný a vzdelávací program
pre mladých dobrovoľníkov od 17 rokov.
Jeho motto znie: „Stať sa zrelým kresťanom

ochotným milovať a slúžiť.“
Prihlásiť sa môže každý, kto do 31.12.2018
dovŕši  vek 17 rokov. Tento kurz obsahuje 13
víkendov. Každý takýto víkend začína od
piatku večera a končí v nedeľu o 12-tej
hodine. Celé to prebieha v priestoroch
arcidiecézneho centra pre mládež v Prešove
alebo na fare v Hermanovciach pri Prešove. 
Termín prihlásenia je do 15.09.2018,
pomocou formulára na stránke
www.premladez.sk.
Prijímacie pohovory sa uskutočnia
22.09.2018 v priestoroch ACM na Metodovej
ulici č. 1 v Prešove. Cena jedného víkendu je
18 eur. 
Úspešní absolventi získajú certifikát
animátora s celoštátnou platnosťou
(akreditovaný Ministerstvom školstva SR) a
certifikát Rady pre mládež a univerzity KBS.

(Zdroj: www.premladez.sk, spracovala Anna Sabolová)



vv časEčasE odod 03.09.2018 03.09.2018 dodo 09.09.201809.09.2018
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 9.9.-15.9. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária dobranská.   
Nácvik zboru: V stredu po sv. omši má nácvik spevácky zbor dospelých.
Púť do saN GIovaNNI RoToNdo: v termíne  14.10. – 21.10. 2018 Vás CK PRIMA pozýva na
miesta FLORENCIA  –  ASSISI – MONTE SAN ANGELO - SAN GIOVANNI ROTONDO – LANCIANO
– LORETO za  380 EUR/osoba. Tel.: 057/4431130, 0905443321, www.ckprima.sk;
bacik@ckprima.sk. 
odpust v Bazilike: Na budúcu nedeľu, 9. septembra, sme pozvaní sláviť odpustovú slávnosť

Narodenia Panny Márie do baziliky minor vo Vranove. Pôjdeme v sprievode-procesii o 900

hod. od kostola Fatimskej Panny Márie. Celý program aj s deviatnikom je na výveske.
veni sancte: V stredu pri svätej omši budeme vzývať Ducha Svätého zvlášť pre školákov a
pedagógov na začiatku nového školského roka. Zároveň požehnáme školské tašky, ktoré
môžete priniesť pred sv. omšou dopredu pred oltár.
Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých, ktorých som navštívil minulý mesiac. Ak
sú nejaké zmeny, nahláste to do štvrtka v sakristii.
Rozpis lektorov:
23. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Nutárova.
Predmanželské ohlášky:
1. Tomáš ŠIMČÁK, syn Ľubomíra a Kvetoslavy rod. Maselkovej, bývajúci vo Vranove nad
Topľou a Veronika TKÁČOVÁ, dcéra Róberta a Adriany rod. Lapuníkovej, bývajúca v
Čemernom, ohlasujú sa 1. krát.
2. Pavol GROMINA, syn Jozefa a Heleny rod. Bronišovej, bývajúci v Čemernom a Anna
LENGVARSKÁ, dcéra Petra a Anny rod. Džačarovej, bývajúca vo Vranove nad Topľou, ohlasujú
sa 1. krát.
3. 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 2. krát.
4. 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 2. krát.
5. JUDr. Patrik MARKO, syn Štefana a Oľgy rod. Chromej, bývajúci v Čemernom a Ing. Lenka
MAKATÚROVÁ, dcéra Jaroslava a Emílie rod. Durkajovej, bývajúca v Malej Domaši, ohlasujú
sa 2. krát.
6. 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 3. krát.
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PPoNdELoKoNdELoK 03.09.201803.09.2018
Sv. Gregora Veľkého, pápeža a
učiteľa Cirkvi (spomienka) 

Sv. spoveď: 1700

sv. omša: 1830 ZBP Mária s rodinou

Poklona Sv. Olt.: 1915

uu ToRoKToRoK 04.09.201804.09.2018 sv. omša (Jaa): 630 + Štefánia Dulebová  

ss TREdaTREda 05.09.201805.09.2018
Veni Sancte + požehnanie
školských tašiek

Sv. spoveď: 1630

sv. omša: 1830 za žiakov, učiteľov 
a nepedag. zamestnancov škôl

ŠŠ TvRToKTvRToK 06.09.201806.09.2018
Prvý štvrtok v mesiaci
Výročie posviacky katedrálneho
chrámu sv. Alžbety (sviatok)

Sv. spoveď: 1630 spojená s poklonou Sv. Olt.

sv. omša: 1830 + Ján, Anna a Ján  

PP IaToKIaToK 07.09.201807.09.2018
Prvý piatok v mesiaci
Sv. Marka Križina, Melichara
Grodzieckeho a Štefana
Pongrácza, kňazov, mučeníkov
(spomienka)

Sv. spoveď: 1630

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

ss oBoTaoBoTa 08.09.201808.09.2018
Narodenie Panny Márie (sviatok)

Modl. večeradlo: 700

sv. omša: 800 Na odčinenie urážok a rúhaní 
proti Nepoškvr. Srdcu P. Márie

sv. omša: 1600 sobášna

NN EdEľaEdEľa 09.09.201809.09.2018

23. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

sv. omša: 800 za farnosť

sv. omša: 1030 ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 
V BAZILIKE NARODENIA P. MÁRIE

LITuRGIcKýLITuRGIcKý PRoGRaMPRoGRaM odod 03.08.2018 03.08.2018 dodo 07.09.201807.09.2018

“Sila právnika spočíva v neistote zákonov.“ (Jeremy Bentham)


