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Anka, vzor čistoty
Srdce, vzor čistoty, odvahy vzoprieť sa vojakovi

Relikviár , v ktorom sú ostatky bl. Anny Kolesárovej má tvar srdca. Symbolizuje obetu a

lásku. Je vyrobený zo striebra a má priemer približne 0,5 m. Autorom je šperkár Marek
Husovský. Srdce má v strede perlu, cez ktorú sa dá pozrieť do vnútra a vidieť ostatky Anny
Kolesárovej. Utrpenie mladého dievčaťa znázorňuje horná časť srdca v podobne konárikov,
ktoré sa podobajú na Kristovu tŕňovú korunu. Dolná plná časť srdca vyjadruje zaobalenie
Ankinho utrpenia Božou láskou. Okolo perly je venček ako symbol čistoty. V hornej časti
venčeka sú tri margarétky, ktoré znázorňujú mladosť a chuť žiť. Do ich stredu sú vsadené
ďalšie relikvie – tri zrnká Ankinho ruženca, ktoré na našli v jej hrobe a boli navzájom
spojené. Je to symbolické v tom, že aj 3x modlitba „Zdravas Mária“ sa modlieva na púťach
vo Vysokej nad Úhom. Je to za múdrosť v povolaní, za čistotu a za živú vieru. Margarétky
majú spolu 53 lupienkov – ako je modlitieb Zdravas Mária v ruženci. Relikviár je vsadený
do vápenca. Tento kameň znázorňuje ulitu pre perlu. V prípade relikviára, ktorý bude vo
Vysokej nad Uhom, sa zvolila čelová kosť - os frontale - lebky Božej služobnice Anny
Kolesárovej. Po exhumovaní ostatkov sa usúdilo, že je to najvhodnejšia časť.

(prebraté z www.tkkbs.sk, pripravila Mária Artimová )
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Cirkev slávi 14. septembra sviatok Povýšenia Svätého kríža a na druhý deň si pripomíname
Máriino utrpenie a jej sedem bolestí... Aké?

Sedem bolestí Panny Márie, aké sú to?

Prvou bolesťou Panny Márie bolo

Simeonovo proroctvo o Ježišovi, keď ho ako
40-dňového obetovali v chráme. Túto
bolesť by sme mohli nazvať, ako bolesť
spôsobenú slovom o milovanom človeku.
Milovaný syn bude zranený, bude trpieť, to
slovo jej nedá spávať.
Druhou bolesťou bol útek do Egypta. Toto
bola bolesť spôsobená neistým osudom
milovaného človeka. Každá neistota
spôsobuje obavy, strach a vnútornú bolesť.
Treťou bolesťou je hľadanie Ježiša v
chráme. Toto bola bolesť spôsobená stratou
milovaného človeka. Strata viery je
najväčšou stratou v živote človeka.
Štvrtou bolesťou bolo stretnutie sa s
Ježišom na krížovej ceste. Toto bola pre
Pannu Máriu bolesť spôsobená
ponižovaním a zahanbovaním jej
milovaného človeka. Strata cti, ktorá sa
prejavuje tým, že si ľudia z blízkych
robia posmech, pohŕdajú nimi je
ďalšou veľkou bolesťou.
Piata bolesť bol pohľad na zomieranie
Ježiša na kríži. Toto bola bolesť z
utrpenia milovaného človeka. Keď
vidíme trpieť svojho blízkeho, telesne,
duševne či duchovne je to často
utrpením.

Šiesta bolesť bolo prijatie mŕtveho Ježiša z
kríža do lona. Toto bola bolesť zo smrti
milovaného človeka. Prijatie smrti blízkeho
človeka je ťažko prekonateľnou bolesťou.
Siedmou bolesťou Panny Márie bolo
uloženie Ježišovho tela do hrobu. Toto je
bolesť z odlúčenia od milovaného človeka. I
v našom živote sú bolestné odlúčenia,
niektoré sú časné, iné definitívne.
Mať s niekým ozajstný súcit, to znamená
„trpieť s niekým“. Svätý Ján Pavol II.
povedal, že Máriino utrpenie so synom a jej
súcit, ktorý cítila najmä pod krížom
„presahuje všetky ľudské predstavy. Ale
zaiste to bolo tajomne a nadprirodzene
plodné pre všeobecné vykúpenie sveta.“ 
Vďaka svojej viere a Ježišovej blízkosti sa za
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Tuor de Morava
2018

Vyšné Nemecké naspäť domov.

Matúš nám vysvetľuje, že takto to

nefunguje. Lebo na Ukrajine sú niektoré
hraničné prechody iba pre autá, iné iba pre
peších a za druhé, čo nám je veľmi ľúto, na
Ukrajine nám nikto nedokáže zabezpečiť
naše bicykle ani cez deň, nie to ešte v noci.
Trochu sklamaní, ale musíme (zvlášť tí, čo
majú drahšie bicykle) túto trasu odmietnuť.
Matúš má celkom zaujímavý návrh. Od nás
do Poľska, potom na Moravu a skončili by
sme v Novom Meste nad Váhom. Odtiaľ
vlakom do Humenného a na bicykloch
domov. Tento návrh bol jednohlasne prijatý,
akurát ho začíname meniť. Trasu nie, ale
upravovať jednotlivé dĺžky cyklopúte na
jeden deň a otáčame celú cyklopúť. To
znamená, že začíname vlakom a končíme na
bicykloch z Noweho Saczu domov. Každý

jeden dostal úlohu – doma si preštudovať
návrh.
Na konci februára si dávame ďalšie
stretnutie a kontrolujeme, kto čo našiel
zaujímavé na trase. Podľa počtu kilometrov
na deň, určujeme miesta, kde by sme mohli
mať ubytovanie. Kvôli menšej premávke
motorových vozidiel vyberáme ako konečnú
stanicu vlaku, kde vystúpime a odtiaľ už
pôjdeme na bicykloch – Piešťany. Už si
zadávame prvé úlohy. Ako prvé sme si určili
termín cyklopúte. Druhý júlový týždeň – 6.
až 13. júl 2018. Prvoradé je zabezpečiť
ubytovanie. Od tohto bodu sa potom
môžeme odraziť ďalej. Fero si zobral na
starosť ubytovanie vo Velehrade a v
Soběchlebech (farnosť o. Jozefa Červenku).
Ja som si zobral Skoczów a Wadovice a o.
Mareka sme poprosili o zabezpečenie
ubytovania v Krakowe a v Nowom Saczi.
Budeme prechádzať pár kilometrov od
mesta Kopřivnice. Je tam Technické
múzeum TATRY. Problém je akurát v tom, že
deň, kedy by sme prechádzali okolo
Kopřivníc je pondelok. A vtedy sú všetky

nás Mária môže prihovárať ozaj
výnimočným spôsobom. Na jej žiadosť
napríklad vykonal Ježiš svoj prvý zázrak na
svadbe v Káne, kde premenil vodu na víno.
Mária je pre nás výnimočná a dôležitá. Je
„milosti plná“, „požehnaná medzi ženami“ a
„matka Pána“. Keďže je s Ježišom v nebi,

môžeme ju prosiť, aby sa za nás modlila a
vyprosovala nám u svojho syna potrebné
milosti.                                                                                            

(spracovala: Dzurovčinová Jana)

Zdroj: REMERY, Michel: Tweetuj s Bohom, 
www.farasasa.sk
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múzeá zatvorené. Pýtam sa chlapcov, či tam
mám poslať email s prosbou, že aj kedz je

pondzelok, skupina chlapcov s víchodu

Slovenska budze ísc na bicigľoch okolo ich

varoša a keby še dalo, popatreli bi me na

jich múzeum. Za keľo by še to dalo zrobic?

Chlapci sú nadšení, ale zároveň aj proti
návšteve Technického múzea v
Kopřivniciach. Je to mimo našej trasy.
Museli by sme urobiť zachádzku 20 km tam
a 20 km späť. Za druhé – na pondelok
máme cestu do Skóczowa a to je 123 km. So
zachádzkou by to bolo okolo 160 km.
Nevieme aké bude počasie, ako dlho sa
zdržíme v múzeu. Tých otáznikov bez
odpovedí je viac a tak je definitívne
rozhodnuté. Do mesta Kopřivnice
nezachádzame. Ďalšie významné mesto pre
nás na našej tohtoročnej cyklopúti sú
Wadovice – rodné mesto sv. Jána Pavla II.
Okrem iných zaujímavých historických
budov, je tu rodný dom sv. Jána Pavla II, v
ktorom je teraz jeho múzeum. Hneď vedľa
je farský kostol, v ktorom bol pokrstený. Na
námestí pred kostolom je dlažba, na ktorej
... Ale o tom až nabudúce. Ďalším mestom
je Krakow – historické centrum, tržnica,
hrad Wavel a veľa, veľa ďalších zaujímavostí
na trase tohtoročnej cyklopúti.
Na stretnutí v marci už máme niečo
vybavené. Ubytovanie vo Velehrade –
Poutni dům Stojanov a v Soběchlebech na

fare pri o. Jozefovi. Oslovil som pátra Bruna
Donovala, u ktorého sme spali minulý rok v
Dunajskej Lužnej. Dostal som emailovú
adresu na Bosých bratov Karmelitánov v
Košiciach. Od nich druhú adresu – Staré
Hory – tam je ich provinciál. Ten mi odpísal,
že práve tu bol predstavený ich rehole vo
Wadoviciach. Vie o nás. Tento email som od
nich dostal:
„Pochválený buď Ježiš Kristus,
náš predstavený sa včera stretol a
informoval vo vašej záležitosti u spolubrata
zodpovedného za veľký exercično - pútnický
dom pri našom kláštore vo Wadowiciach. V
tom dome sú 2-4 lôžkové izby s kúpeľňou a
niekoľko prednáškových miestností. V
prípade záujmu môžete kontaktovať -
mek.ocd@gmail.com - poľsky, taliansky,
alebo anglicky, možno trochu aj slovensky.
Dostali sme tiež informáciu, že vo
Wadowiciach je novootvorená turistická
ubytovňa  - 40
PLZ/nochttps://www.it.wadowice.pl/svk/,
asi prekladaná google translator, nie
celkom slovensky.
Prajem požehnané veľkonočné
sviatkovanie. br. Ján OCD.

S ubytovaním nie je problém, treba sa mu
iba pripomenúť emailom.

dokončenie v nasledujúcom čísle
(Peter Tóth)
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1. čítanie: Iz 50, 5-9b
Ž: 116, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9
Refrén: Pred tvárou Pána budem kráčať v
krajine žijúcich. 
2. čítanie: Jak 2, 14-18
Evanjelium: Mk 8, 27-35

Krátke zamyslenie na evanjelium:
V bežných rozhovoroch ľudí sa často vyskytujú
témy, ktoré privádzajú k diskusii o Bohu. Tou
prvou je zvedavosť, resp. túžba po nejakom zaujímavom zážitku. Iní ľudia očakávajú, že Boh
vyrieši ich problém. Ďalší sa k nemu pripoja, pretože je to veľký vodca a oni sa môžu schovať
v tieni niekoho mocného. Ale ani jedna z týchto skupín nehľadá Boha pre neho samého.
Lenže práve o toto ide. A má to tiež svoje prekážky. A práve tieto bariéry deliace človeka od
Boha Ježiš odstránil svojou obetou. V tom spočíva mesiášstvo, aby sme mali otvorený
prístup k Bohu. A Ježiš ukazuje, čo znamená byť blízko k Bohu: je to sebaobetovanie do
absolútnej miery. Toto sebadarovanie robí nielen človek, ale predovšetkým Boh! Aj keď to
na prvý pohľad vypadá ako strašná smrť, v skutočnosti je to jediná cesta k plnosti života.             

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára.

Zo všetkých síl
Otec sledoval svoje dieťa, ako sa snaží

preložiť ťažkú vázu s kvetinami. Chlapček sa
trápil, fučal, mrnčal, ale vázu neposunul ani
o milimeter.
„Použil si všetky svoje sily?“ spýtal sa ho
otec.
„Áno,“ odpovedalo chlapča
„Nie,“ odvetil otec, „lebo si ma nepožiadal,
aby som ti pomohol.“

Modliť sa znamená použiť naozaj „všetky“

svoje sily.

Útecha
Raz sa jedno dievčatko vracalo od

susedky, ktorej práve vtedy zomrela
osemročná dcérka.
„Prečo si tam šla?“ pýtal sa otec.
„Aby som potešila jej mamu.“
„A čo si ty, taká maličká, urobila, aby si ju
potešila?“
„Vyskočila som jej na kolená a plakala som s
ňou.“

Ak je blízko teba niekto, kto trpí, plač s ním.

Ak je niekto šťastný, smej sa s ním. Láska

pozerá a vidí, načúva a počuje. Milovať

znamená podieľať sa celou dušou. Kto

miluje, objavuje v sebe nekonečné zdroje

útechy a účasti. Sme anjeli s jedným

krídlom, môžeme lietať len v objatí.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Štyridsať príbehov s púšte

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Pozvánka na púť pre tých,
ktorí majú majú problém s
počatím dieťatka

Bratislava 12. septembra (TK

KBS) Ženy, manželia či príbuzní
ľudí, ktorí majú problém s
počatím či donosením
zdravého dieťatka alebo tí,
chcú za dar materstva a
rodičovstva poďakovať, sú
pozvaní na púť do Talianska.
Uskutoční sa v dňoch 10. - 15.
októbra 2018. Bližšie
informácie je možné nájsť
https://awertour.sk.
"V rámci programu spolu
absolvujeme nielen prehliadku
miest spojených so životom a
pôsobením svätcov ako sú sv.
Gérard, sv. Dominik, sv. Gianna,
sv. Mária Františka alebo sv.
Rita a ďalší, ale možno
zažijeme i zázrak ich
orodovania, príkladom čoho sú
nespočetné svedectvá o
vypočutých prosbách priamo
zo svätýň patrónov týchto
orodovníkov žien a rodín, po
stáročia pomáhajúcim v
napĺňaní ich túžby a poslania
materstva a rodičovstva, ktoré
budeme mať možnosť vidieť,"
uvádzajú organizátori púte. 

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

Svätý Otec na generálnej audiencii: Skutočná láska je
skutočnou slobodou

Vatikán 12. septembra (RV) „Keď sme otrokmi seba

samých, nemôžeme milovať, pretože láska ide vždy
smerom k druhým“ – túto myšlienku vyslovil pápež
František pri dnešnej generálnej audiencii na
Vatikánskom námestí. V katechéze z cyklu o Desatore
sa opäť pristavil pri treťom prikázaní. Dnešnej časti dal
názov: „Deň odpočinku, proroctvo oslobodenia.“ 
Na Námestí sv. Petra boli dnes prítomné aj skupiny
slovenských pútnikov, konkrétne veriaci z Farnosti sv.
Cyrila a Metoda z Piešťan, z Krásna nad Kysucou a
Farnosti Prešov – Sekčov. 
Úvodom ku katechéze bol tentokrát úryvok z Knihy
Deuteronómium: Dt 5, 12-15.
Najzväzujúcejšie je otroctvo vlastného ega 
Svätý Otec dnes priblížil prikázanie o svätení dňa
odpočinku z pohľadu Knihy Deuteronómium, kde sa
pripomína vyslobodenie z otroctva. V tento deň mali
dokonca aj otroci odpočívať rovnako ako ich páni, aby
pamätali na Paschu oslobodenia. Človeka trápia
rozličné druhy vnútorného či vonkajšieho otroctva,
avšak to najzväzujúcejšie otroctvo, je otroctvo
vlastného ega a to najhlbšie utláčanie spôsobuje
hriech, vysvetlil pápež, pričom dodal:
„Tretie prikázanie, ktoré v odpočinku pozýva k oslave
oslobodenia, je pre nás kresťanov proroctvom Pána
Ježiša, ktorý láme vnútorné otroctvá hriechu, aby
človeka urobil schopným milovať. Skutočná láska je
skutočnou slobodou: oddeľuje od vlastnenia, obnovuje
vzťahy, vie prijímať a oceniť blížneho, premieňa každú
námahu na radostný dar a uschopňuje nás k jednote.
Láska oslobodzuje aj vo väzení, aj keď sme slabí a
obmedzení. Toto je sloboda, ktorú prijímame od nášho
Vykupiteľa, nášho Pána Ježiša Krista.“
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 23.9.-29.9. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Helena Brehovská.  
Pavlíni: v prípade pohrebu sa počas týždňa obráťte na bratov pavlínov vo farnosti vranov-
Sever.
Kántrové dni: V nasledujúcom týždni sú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu.
Záväzný je iba jeden deň, obsahom je poďakovanie za úrodu.
Lumen: Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lumen. Vaše milodary nech vám Boh
vynahradí.
7. október: V nedeľu 7. októbra sme pozvaní na slávenie sv. omše s o. kardinálom Jozefom
Tomkom do Obišoviec. Ružencové bratstvo objednalo autobus, do ktorého sa môžete
zapisovať v sakristii. Hodina odchodu bude upresnená, sv. omša v diecéznej svätyni začína o

1030.
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.
Rozpis lektorov:

25. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Jenčova; 10.00 hod. - r. Bačíkova.
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 3. 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 3. krát.
3. Ivan KOVAĽ, syn Miroslava a Ľubice rod. Komenskej, bývajúci v Čemernom a Markéta
FRONTOVÁ, dcéra Stanislava a Ing. Dagmary rod. Blahutovej, bývajúca vo Vranove nad
Topľou, ohlasujú sa 1. a 2. krát.
4. Miroslav HRIČÁK, bývajúci v Čemernom a Miriama VRÁBLIKOVÁ, bývajúca vo Vechci
ohlasujú sa 1. 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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Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

PPONdELOKONdELOK 17.09.201817.09.2018 Sv. omša: 1830 + Ján  

Poklona Sv. olt.: 1915

uu tOROKtOROK 18.09.201818.09.2018 Sv. omša (Jaa): 630 + Andrej, Mária; 
+ Ján a Mária Saxunoví  

SS tREdatREda 19.09.201819.09.2018
(kántrový deň) 

Sv. omša: 1830 + Ján, Mária, Jozef, Helena;
(detská) + Milan, Viera, Mária       

ŠŠ tvRtOKtvRtOK 20.09.201820.09.2018
Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza,

a Pavla Chonga Hasanga a

spoločníkov, mučeníkov 

Poklona Sv. olt.: 1630

Sv. omša: 1830 + Ján, Helena, Martin, 
Michal a Ján Sivičoví  

PP iatOKiatOK 21.09.201821.09.2018
Sv. Matúša, apoštola a
evanjelistu (sviatok) 

Sv. omša: 1830 + Mária Demčová, Mária 
(mládežnícka) Kopčová; 

+ Anna Kožejová  

SS OBOtaOBOta 22.09.201822.09.2018 Modl. večeradlo (JaA): 1730

Sv. omša (Jaa): 1830 + Igor, Magdaléna, Ján, 
Magdaléna, Martin     

NN EdEľaEdEľa 23.09.201823.09.2018

25. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 za farnosť  

Sv. omša: 1000 ZBP Mária (15 rokov)   

Sv. ruženec: 1430

LituRgicKýLituRgicKý PROgRamPROgRam OdOd 17.09.2018 17.09.2018 dOdO 23.09.201823.09.2018

“Môžeš zlomiť, ale neohneš.“ (latinské príslovie)


