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Pred 15 rokmi...

Pred 15 rokmi, v dňoch 11. - 14. septembra 2003, navštívil Slovensko Ján Pavol II. Bola to

tretia návšteva dnes už svätého poľského pápeža. Prvýkrát prišiel v roku 1990, kedy ho
absolvoval dvojdennú návštevu Česko-Slovenska. Okrem toho sme ho privítali na
Slovensku ešte v dňoch 30. júna - 3. júla 1995.
Pred Vianocami 2002 Slovensko prijalo s veľkou radosťou potešujúcu správu o
predpokladanej tretej návšteve pápeža Jána Pavla II. Táto apoštolská cesta podľa vôle
pápeža a priania vtedajších biskupov viedla do diecéz, ktoré doposiaľ pápež nenavštívil.
Táto apoštolská cesta zahŕňala návštevu Banskobystrickej diecézy 12. septembra,
Rožňavskej diecézy 13. septembra a vtedajšej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy 14.
septembra. Na spomenutých troch miestach bola slávená Eucharistia, v Bratislave bola
spojená s blahorečením biskupa Vasiľa Hopka a rehoľnej sestry Zdenky Schelingovej.

(prebraté z www.tkkbs.sk, pripravil Marcel Stanko)
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V našich kresťanských dejinách zohráva Panna Mária mimoriadnu úlohu. BOH si ju vyvolil
aby spolupracovala na vykúpení ľudstva. 

Narodenie Panny Márie – je pre nás dôležitá?

V dievčatku, ktoré sa narodilo, uznáva

liturgia začiatok dejín spásy. Do jej
narodenia je vložený Boží plán, ktorý
privedie ku spáse a víťazstvu večného života
nad smrťou. Neplodná Anna porodila Božiu
dcéru Máriu, ktorá bola Božím príbytkom,
súvisí s obnovou sveta a je nositeľkou
milostí pre všetky stvorenia...
Najslávnejšiu podobizeň Márie ako malého
dieťaťa, ktorá vstúpila do dejín, vytvorila
františkánka Isabella Chiara Fornari,
predstavená františkánok v Todi. Pri tejto
soche sa v rokoch 1720-1730 diali zázraky. V
meste sa podobizeň dieťaťa Márie stala
známou, chodili sa k nej modliť celé zástupy
ľudí a prijali od nej osobitné milosti. Rokmi
sa úcta k dieťaťu Márii zmenšovala, na
soche sa ukázal vplyv času, a tak podobizeň
napokon skončila v skrini. Pre kaplnku sa
zaobstarala nová socha, avšak čoskoro sa
uskutočnilo čosi výnimočné. K neobyčajnej
udalosti došlo 9. septembra 1884. Kroniky
svedčia, že jej predchádzala horlivá novéna.
Keď novicka a generálna predstavená
vytiahli sochu zo skrine, zdalo sa im, že na
jej tvári žiari zvláštne svetlo. Nasledujúce
ráno sestra Teodolinda Nazari prišla, ako
obvykle, do ošetrovne. Vzala sochu a podala
ju každej chorej sestre, aby ju pobozkali.

Prišla aj k posteli postulantky Júlie Macario
z Lovere, tiež ťažko chorej. Júlia sa priblížila
k Dieťaťu Márii a slovami plnými nehy a
náklonnosti ju prosila o uzdravenie. V istom
okamihu pocítila v celom tele tajomné
chvenie. Zvolala: „Som uzdravená!“ Vstala z
postele a začala chodiť i jesť. Hneď po
neobyčajnom zázraku, z lekárskeho i
vedeckého hľadiska nevysvetliteľného
uzdravenia, prijala postulantka rehoľný
odev a meno Mária Dieťa. Okrem
nevysvetliteľných uzdravení došlo 16.
januára 1885 k ďalšej výnimočnej udalosti.
Socha začala nadobúdať stále viac živú
ružovú farbu a stále nežnejšie a milšie črty,
takže sa zdalo, akoby tam ležalo skutočné
dieťa z tela a krvi. Už sa nej neprejavovali
znaky času.
Milosti husto padali. Ľudová úcta k Dieťaťu
Márii sa šírila stále viac. Ďalší dôležitý
dátum je rok 1904, a to 31. máj, keď jej
kardinál Ferrari položil na hlavičku zlatú
korunu. Roku 1931 bola kaplnka so sochou
Dieťaťa Márie vložená medzi 72 svätýň
arcidiecézy.
Dňa 8. septembra 1859 sa uskutočnila
epochálna udalosť: zasvätenie inštitútu
Dieťaťu Márii: Generálna predstavená
inštitútu vtedy napísala, že požiadavka
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zasvätenia vyšla od samotnej Panny Márie. 
Panna Mária je prvá kresťanka.  Mária je
Otcovo majstrovské dielo. Mária je prvá
vykúpená, Nepoškvrnená. Mária je
detstvom  ľudstva. Každý opravdivý kresťan

miluje Pannu Máriu ako matku a vždy sa k
nej obracia s dôverou.

(spracovala: Dzurovčinová Jana)
Zdroj: www.magnificat.sk

Tuor de Morava

2018

Štvrtok 2. augusta 2018 – deň „-1“

Dnes sme poslednú noc doma. Zajtra už

budeme spať vo vlaku. Po večernej svätej
omši sa všetci schádzame na dvore rodiny
Hrubovských a prinášame veci do auta,
hlavne tie, ktoré isto nebudeme potrebovať
zajtra. Spacie vaky, nafukovacie postele,
vaky s oblečením, ... Tých vecí je naozaj
veľa. Všetko dávame na jednu veľkú
hromadu. Dievčatá sa dohodli, že v sobotu
si to na pokoji uložia do auta. V družnom
rozhovore sedíme dlho do noci. Ešte si
dohadujeme základné veci, ktoré si berieme
so sebou do vlaku. Aby tých vecí bolo čím
menej. Nikomu sa nechce odísť. Už zajtra.
Áno. Už zajtra vyrážame. Ešte posledná
kontrola úloh, či sme na niečo nezabudli.
Všetko raz musí skončiť. Aj naše posedenie.
Pred polnocou sa postupne rozchádzame do
svojich domovov.

Piatok 3. augusta 2018 – deň „0“
Na večernú svätú omšu prichádzame už
všetci na bicykloch a v našich cyklodresoch.

Sedíme všetci v prvom rade a
zabezpečujeme služby lektorov. Po svätej
omši a požehnaní sa lúčime so svojimi
príbuznými. Ešte spoločné foto pred našim
kostolom a o 19:40 odchádzame na
bicykloch do Humenného. Sprievodné
vozidlo aj s našou príručnou batožinou do
vlaku ide s nami. Cesta nám ubehla naozaj
veľmi rýchlo. 20:32 už po tme prichádzame
na vlakovú stanicu v Humennom. Prešli sme
27,28 km za 54,5 minúty s priemernou
rýchlosťou 28,4 km/hod. Personál
železničnej stanice už o nás dobre vedel a
navrhuje nám, že hoci máme ešte hodinu
do odchodu vlaku, môžeme si na pokoji
naložiť do batožinového priestoru bicykle.
Využívame túto možnosť. Nakladáme
bicykle a veci, ktoré nebudeme potrebovať
na noc vo vlaku a vraciame sa späť na
stanicu. Ešte si vychutnáme východniarske
pivo a už je tu čas nastupovať do vlaku.
Lúčime sa s dievčatami zo sprievodného
vozidla a nastupujeme do vlaku. Máme dve
kupé vedľa seba. Je tu poriadne horúco a
tma. Rozprávame so sprievodcom a ten má
rád humor. Na našu otázku, či nám pustí aj
klimatizáciu, odpovedal otázkou: „Azda som
zabudol otvoriť okno?“ Všetko nám touto
otázkou vysvetlil. Zásuvky na nabíjanie
mobilov sú nefunkčné. WIFI takisto a svetlo
nemáme žiadne. Ani núdzové osvetlenie. Na
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toaletu máme chodiť do vedľajších vagónov.
Sprievodca nám navrhuje, aby sme sa
písomne sťažovali na riaditeľstve
slovenských železníc a možno sa niečo
zmení. Veď aj on sám by bol veľmi rád, keby
mohol vítať cestujúcich s úsmevom a
poskytnúť im maximálny komfort. Namiesto
toho musí každému vysvetľovať prečo nič
nefunguje. Ponúka nám aspoň to, že
môžeme pokojne spať a ráno 4:30 nás
zobudí. Delíme sa do kupé a chystáme sa
spať. Spíme po šiestich v jednom kupé, na
takých drevených pričniach, ktoré s
posteľou nemajú skoro nič spoločné. Akurát
možno vodorovnú polohu.
21:54 sa pohol vlak a naša tohtoročná
cyklopúť sa začala. Nie na bicykloch ale na
prični vo vlaku. Cestujeme do Piešťan. Tam
by sme mali byť ráno 05:03 a odtiaľ už iba
na bicykloch. Až do návratu domov. Cesta
vlakom bola super. Tí, čo mali prične v
smere jazdy vlakom sa prikrývali všetkým,
čo mali po ruke, aby nezmrzli, tak na nich
fúkal vietor. Naopak tí, čo ležali na druhej
strane, by najradšej spali nahí. Tak tam bolo
horúco. Nedá sa vôbec späť. Počujeme
každý spoj koľajníc. Najhoršie to bolo, keď

sme išli cez výhybky. Poniektorí sa báli, že aj
spadnú z tej úzkej prične ako nás hádzalo zo
strany na stranu. Ale úplne najhoršie to
bolo, keď sme prechádzali cez železničný
most. „Čistý konec!“ by povedal o. Marek
Kunder. V tom vlaku sa naozaj nedá spať.
Nakoniec sa nám predsa len podarilo trochu
zdriemnuť. Tak na striedačku. Pomedzi
výhybky a železničné mosty. A ako vlastne
začala tohtoročná cyklopúť?

Príprava
Je pomaly koniec januára a my si dávame
prvé tohtoročné stretnutie. Každý má so
sebou priniesť návrh na tohtoročnú
cyklopúť. Návrhy sú celkom zaujímavé.
Máme tu prehliadku našich drevených
kostolíkov na východnom Slovensku, ale po
prezeraní jednotlivých trás na mape
zisťujeme, že to sú cesty skôr na horské
bicykle ako na naše cestné. Ďalší návrh je
urobiť si okružnú východnú jazdu.
Slovensko, Poľsko, prechod na Ukrajinu a
cez Vyšné Nemecké naspäť domov. 

dokončenie v nasledujúcom čísle
(Peter Tóth)

Z farskej matriky

Vmesiaci august prijali sviatosť krstu:

Zara Hittmárová
Lukáš Diľ

Sviatosť manželstva si vyslúžili:
Dominik Doboš a Nikola Humeníková
Jozef Baštár a Lucia Dzurovčinová

Rozlúčili sme sa s Jánom Strakom a Milanom Popovňákom.
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1. čítanie: Iz 35, 4-7b
Ž: 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10
Refrén: Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj
život.
2. čítanie: Jak 2, 1-5
Evanjelium: Mk 7, 31-37

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Hluchý a nemý je symbolom každého, kto
nerozumie. Je to Izraelita, patrí k vyvolenému
národu, a predsa nechápe. Prečo? Bráni mu „ne-moc“, teda nedostatok. Ježiš neprišiel
odsúdiť tých, ktorí majú nedostatky, prišiel ich uzdraviť. Nejde tu predovšetkým o telesnú
obmedzenosť, ale o duchovný limit. Nie je rozdiel medzi vyvoleným národom a ostatnými
národmi. Všetci sú „ne-mocní“ a potrebujú Boží dotyk. Dovolíme Pánovi, aby sa takto
dotkol nás? Stojíme o jeho uzdravenie? (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára.

Dva vrabce
Dva vrabce sa blažene uvelebili na vŕbe,

aby sa nadýchali čerstvého vzduchu. 
Jeden sa na rozkonárenej halúzke usadil
hore, druhý dole.
Po chvíli horný vrabec len tak, aby po sieste
čosi povedal, začvirikal: „Och, aké sú tie
zelené listy krásne!“
Vrabec, ktorý sedel pod ním, to pochopil
ako provokáciu.
Odvrkol: „Si slepý? Nevidíš, že sú biele?!“
Horný vrabec mu to napaprčene vrátil: „Ty si
slepý! Sú zelené!“
A dolný vrabec so zdvihnutým zobákom

kričal: 
„Stavím sa o chvostové pierka, že sú biele!
Vôbec nič nevieš! Si hlupák!“
Horný vrabec pocítil, ako mu v žilách zovrela
krv a bez dlhého rozmýšľania sa vyrútil na
svojho protivníka, aby mu dal poriadnu
príučku. Dolný vrabec sa ani nepohol. 
A ako tak pred súbojom stáli zoči-voči sa
načeperenými pierkami okolo krku, obaja sa
pozreli smerom nahor.
Horný vrabec udivene zvolal: „Len sa pozri,
sú biele.“
A povedal svojmu priateľovi: „Poď sa pozrieť
zhora, kde som sedel ja.“
Odleteli na vrchný konár a zborovo zvolali:
„Len sa pozri, sú zelené.“

Nesúď nikoho, ak si predtým aspoň hodinu

nekráčal v jeho topánkach.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Štyridsať príbehov s púšte

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Košickí biskupi budú sláviť slávnosti 
k svätým Košickým mučeníkom 

Košice (TK KBS) Košickí biskupi sláviťli

odpustové slávnosti k svätým Košickým
mučeníkom, ktorých liturgickú spomienku
si pripomenuli v piatok 7. septembra.  
Ako troch Košických mučeníkov
označujeme Marka Križina, Štefana
Pongráca a Melichara Grodeckeho, ktorí
boli umučení 7. septembra 1619 v
Košiciach počas povstania Gabriela
Betlena. Boli obeťami bojov medzi
protestantmi a katolíkmi v období vojen s
Osmanskou ríšou. Pápež Ján Pavol II. ich 2.
júla 1995 počas svojej návštevy v Košiciach
vyhlásil za svätých. 
Arcibiskup Bober vyhlásil po slávnosti
blahorečenia Anny Kolesárovej Prípravný
rok na veľké jubileum štyristého výročia
mučeníckej smrti Košických mučeníkov.
Od sviatku sv. Ondreja, apoštola, pri
celodiecéznych rekolekciách 1. decembra
2018, budú postupne do jednotlivých
farností celej arcidiecézy vyslané dva
relikviáre s ostatkami Košických
mučeníkov, ako aj materiály s formačnými
a pastoračnými aktivitami. Veľké jubileum
mučeníkov sa zavŕši 7. septembra 2019 v
košickej katedrále. 

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

V poľskom meste Niepokalanow
inaugurovali centrum modlitby za pokoj 

Poľsko 4. septembra (TK KBS) V sobotu

1. septembra v Poľskom Niepokalanówe,
mariánskom mestečku založenom sv.
Maximiliánom Kolbem, otvorili nové
Centrum modlitby za pokoj. Centrum  patrí
k svetovej sieti kaplniek zasvätených Panne
Márii, Kráľovnej pokoja.  Niepokalanów
ako jedno z významných centier rehole
minoritov v roku 1927 založil a nazval
„Mestom Nepoškvrnenej“ sv. Maximilián
Kolbe. Počas Druhej svetovej vojny tento
kláštor prichýlil množstvo zranených
vojakov i židovských utečencov. Z tohto
dôvodu bolo nacistami zatknutých
niekoľko františkánov, ktorí boli následne
poslaní na smrť do koncentračných
táborov. Sám Maximilián Kolbe bol 14.
augusta 1941 umučený v Osvienčime, kde
ponúkol svoj život za záchranu otca rodiny.
Inaugurácia spomínaného centra sa
uskutoční práve na 79. výročie vpádu
hitlerovských vojsk do Poľska, ktorým sa
začala Druhá svetová vojna.
Sieť kaplniek s neprestajnou adoráciou
Najsvätejšej sviatosti na vyprosovanie
pokoja pre svet začala vznikať v roku 2009.
Kaplnky sú postavené na miestach, ktoré
osobitne trpeli vojnou, náboženskými
konfliktami či rasovo motivovanou
nenávisťou. Doteraz existujú v Betleheme,
v Medžugorí, v Kazachstane, na Pobreží
Slonoviny, v juhokórejskom Namyangu a v
rwandskom Kibeho. Ďalšia kaplnka sa
plánuje v Dagupane na Filipínach.



VV časEčasE odod 10.09.2018 10.09.2018 dodo 16.09.201816.09.2018
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 16.9.-22.9. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Helena Musáková.    
Rozpis lektorov:
Povýšenie Svätého kríža: 18.30 hod. - rod. Ľ. Gazdu; 
Sedembolestnej Panny Márie: 08.00 hod. - rod. Kľučárova; 10.00 hod. - manželia Filip a
Emília; 
24. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - p. Kavuličová, p. Gedorová; 10.00 hod. - rod.
Baníkova, rod. Hrubovska.

Farské rady: Prosím o stretnutie v pondelok o 2000 ekonomickú radu a v stredu o 1930

pastoračnú radu.
13. september: Vo štvrtok sme pozvaní pripomenúť si septembrové zjavenie Panny Márie vo

Fatime poklonou Oltárnej sviatosti od 1630 a modlitbovým programom od 1730.
Prvé sv. prijímanie: V sakristii si možno vyzdvihnúť prihlášku na 1. sv. prijímanie pre deti našej
farnosti. Vyplnenú ju prineste na detskú sv. omšu alebo v nedeľu do konca septembra.
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 2. krát.
2. Mgr. Pavol GROMINA, syn Jozefa a Heleny rod. Bronišovej, bývajúci v Čemernom a Mgr.
Anna LENGVARSKÁ, dcéra Petra a Anny rod. Džačarovej, bývajúca vo Vranove nad Topľou,
ohlasujú sa 2. 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 3. 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 3. 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 3. 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.



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 10.09.201810.09.2018 sv. omša: 1830 + Andrej Kolesár

Poklona Sv. olt.: 1915

uu toRoKtoRoK 11.09.201811.09.2018 sv. omša (Jaa): 630 + Michal, Mária, Jozef

ss tREdatREda 12.09.201812.09.2018
Najsvätejšieho mena Panny Márie

(ľubovoľná spomienka) 

sv. omša: 1830 + Mária Chvaščáková
(detská)

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 13.09.201813.09.2018
Spomienka na fatimské zjavenie

(celebruje o. Dušan Harvilik)

Poklona Sv. olt.: 1630

Modl. večeradlo: 1730

sv. omša: 1830 + Ján Straka   

PP IatoKIatoK 14.09.201814.09.2018
Povýšenie Svätého kríža (sviatok)

sv. omša: 1830 + Michal, Mária, Božena; 
+ Martin a Mikuláš  za farnosť  

ss oBotaoBota 15.09.201815.09.2018
Sedembolestnej Panny Márie,

patrónky Slovenska (slávnosť) 

sv. omša: 800 ZBP Ján; 
ZBP Mária s rod. a Jozef s rod.  

sv. omša: 1000 za novomanželov Filipa a Emíliu      

NN EdEĽaEdEĽa 16.09.201816.09.2018

24. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

sv. omša: 800 za farnosť  

sv. omša: 1000 ZBP Mária Knapíková   

Sv. ruženec: 1430

LItuRGICKýLItuRGICKý PRoGRaMPRoGRaM odod 10.09.2018 10.09.2018 dodo 16.09.201816.09.2018

“Záhrada je lekárňou chudobných.“ (nemecké príslovie)


