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Bez rituálov to nejde

Predošlé generácie žili rituálmi oveľa intenzívnejšie, ako to robíme my dnes. Pritom

jednoduché rituály vytvárajú od malička pocit istoty a spomienky s blízkymi, ku ktorým sa
celý život vraciame. Pre deti sú pravidelne opakujúce sa situácie potrebné, lebo im
vytvárajú pocit bezpečia, dávajú im hranice a pocit domova. Aj taká jednoduchá vec, ako
je pravidelné zaspávanie v tú istú hodinu dňa, spôsobuje, že takto vedené deti prosperujú
inak oproti svojim rovesníkom, ktorí chodia spať podľa toho, kedy na ne prišiel spánok.
Nábožensky založení ľudia majú istú výhodu, že rituály sú s ich vierou úzko prepojené.
Modlitba s deťmi pred spánkom je presne tým zvykom, ktorý rodinu zvoláva a deti
upokojuje k spánku. Stolovacie rituály sú tie, ktoré vytvárajú rodinnú atmosféru. Veriaci
začínajú jedlo opäť modlitbou, čo ich pri stole zjednocuje a dáva tomuto rituálu istú
vážnosť. Deti veriacich rodičov sú zvyknuté, že ich týždeň vyvrcholí nedeľou, keď sa ide
ráno do kostola. Tento deň je dňom pokoja a obed je následne slávnostný, inak prestretý
ako po bežné dni. Ide o opakujúce sa rituály, ktoré sú zvlášť pre deti pevným bodom ich
hodnotového fungovania. Nehovoriac o krížiku na čelo pred odchodom z domu, pred
spaním, ranné modlitby, spoločný ruženec pri adventnom venci... To, čo kresťanská kultúra
ponúka, je obrovskou pomocou pri výchove a súdržnosti rodiny. V živote veriaceho dieťaťa
sú tiež podstatné takzvané iniciačné rituály v podobe sviatostí, ako prvé sväté prijímanie či
birmovka, ktoré sú určitým míľnikom
v dospievaní detí. Pomáhajú aj
psychologickému prechodu z určitej
fázy detstva do druhej.
Hoci žijeme v dobe, ktorá rituálom
nepraje, je dokázané, že pre deti sú
nesmierne dôležité. 

(prebraté z www.postoj.sk, 
spracoval Marcel Stanko )
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Je modliť sa to isté ako hovoriť k Bohu? 

Osobná modlitba

Modliť sa neznamená len hovoriť k Bohu,

je to rozhovor s Bohom, čo zahŕňa aj
počúvanie. Znamená to byť s ním a tráviť s
ním čas. Vo svojom živote potrebuješ veľa
vecí, jedlo, oblečenie, bývanie ... Boh však
nepotrebuje nič. Sám je úplný. Miluje ťa a
vie, že ty bez neho nemôžeš žiť ale túži, aby
si ho miloval. Ak niekoho miluješ, chceš s
ním byť čo najviac. Tak je to aj s Bohom.
Miluje ťa, preto chce byť s tebou. Ak ty
miluješ Boha, tiež chceš byť s ním, aj keď
možno nevieš ako na to. Modlitbou
začíname tráviť čas s Bohom a spoznávať
ho. Túto túžbu do teba vložil Boh lebo aj on
túži po tebe. 

Prosiť nič nestojí
Boha môžeme o čokoľvek prosiť, ako
povedal svätý Pavol: ,,O nič nebuďte
ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou,
prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte
svoje žiadosti Bohu.‘‘ Modlitba je veľmi
dôležitá. Biblia je plná príkladov modliacich
sa ľudí. Ak by slepec pred bránou do Jericha
nezavolal na Ježiša, nezískal by zrak. Ak by
matka neprosila Ježiša o pomoc, jej dcéra by
nebola uzdravená. Ježiš hovorí ku každému
z nás: ,,Proste a dostanete! Hľadajte a
nájdete! Klopte a otvoria Vám!‘‘ Ale to nie je
všetko. Ak niekoho milujete neobraciate sa
na neho len s prosbami o to, čo chcete a

potrebujete. 
Ak by to bolo tak, že zopár odkazov so
žiadosťami prilepenými na chladničke by
zabezpečilo úspešné fungovanie manželstva
i rodiny, bolo by to super. Ale nie je to tak.
Potrebujeme mať aj osobný kontakt,
skutočnú komunikáciu a zo všetkého najviac
lásku. Preto je modlitba viac ako len
prosba, čo chceš ty, je to aj odpoveď na to,
čo chce Boh. Na lásku treba dvoch a na
modlitbu tiež.

Počúvanie v tichosti
Keď sa modlíme, nemali by sme rozprávať
iba my. Občas je náročné počuť Boha, lebo
on sa nám prihovára veľmi jemne. Môžeš si
však byť istý, že hovorí! Je diskrétny a chce
nám dať vo všetkom slobodu. Môžeš si
vybrať bezstarostný život bez modlitby a
nevenovať pozornosť Bohu, alebo z sa času
na čas stíšiť, aby si Boha mohol počuť. Keď
prorok Eliáš čakal Boha, strávil noc v jaskyni.
Najskôr počul búrku, potom zemetrasenie a
potom oheň a blesky. Ale Boh nebol vo
všetkom tom hluku. Napokon počul tichý
lahodný šum. Znakom Božej prítomnosti
nebolo nič väčšie ako jemný vánok. V tichu,
v pokojnom mlčaní môžeš začuť Boha.
Rozhodnutie je na tebe. Ak ho počúvať
chceš, môžeš sa nachvíľu uprostred
každodenného ruchu stíšiť a snažiť sa
počúvať, pozerať okolo seba a ticho vnímať,
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Tuor de Morava
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Vyšné Nemecké naspäť domov.

Do dvoch parafii (farnosť po Poľsky) v

Skóczowe a  troch (pre istotu) vo
Wadoviciach som zaslal emailom
informačný list o našom cykloklube. Cez
Prekladač GOOGLE som ho preložil do
poľského jazyka a zaslal aj v slovenskom
jazyku. Po mesiaci zatiaľ žiadna odpoveď.
Od nikoho. Ani od Bosých bratov
Karmelitánov. Rado sa ponúkol, že osloví o.
Konráda, Pavlína z Poľska, ktorý je teraz na
severe v bazilike, aby nám vybavil
ubytovanie po svojej ceste. Fero s Matúšom
si dali za úlohu preštudovať komplet všetky
cesty a možnosti na trase – cyklochodníky,
cesty tretej a štvrtej triedy, kde je menšia
premávka a pod. Našim novým
mechanikom bude na tohtoročnej cyklopúti
Šimon.
Prešiel apríl, v ktorom sme boli spolu iba
telefonicky a cez facebook a začiatkom mája
si dávame ďalšie stretnutie. Informujem
chlapcov, že už potrebujem vedieť presný
počet cyklistov, ktorí pôjdu vlakom. Musím
objednať špeciálny vagón na prepravu
bicyklov a zabezpečiť lôžka. Z Poľska som

nedostal zatiaľ žiadnu odpoveď. Od nikoho.
O. Marek pre svoju zaneprázdnenosť nemal
ešte čas pre nás vybaviť nocľah v Krakowe a
v Nowom Saczi. Odbremeňujeme ho od
tejto úlohy a s Radom si telefonicky
dojednávame osobné stretnutie s o.
Konrádom. O. Marcel má na termín
tohtoročnej cyklopúte iný program, a tak
ešte stále nemáme druhého člena
autposádky v sprievodnom vozidle. Sú ešte
necelé dva mesiace do odchodu a my ešte
stále nemáme zabezpečené ubytovanie. Tak
to doposiaľ nebolo ani raz.
Chlapci, ktorí sú zároveň aj členmi
folklórneho súboru Lipovec nám oznamujú,
že práve dostali email z Talianska, v ktorom
ich pozývajú na folklórny festival. Ten sa
uskutoční presne v tom istom termíne ako
naša cyklopúť. Taká ponuka sa neodmieta.
Aby sme nešli ochudobnení o štyroch
členov – Mišo, Aďka, Šimon, Spajky –
posúvame termín cyklotúry o mesiac ďalej
na 3. – 10. augusta 2018. Rušíme všetko, čo
sme mali doteraz vybavené a začíname od
začiatku. Na všetko už máme iba dva
mesiace. Bude to riadna makačka. Ideme s
Radom za o. Konrádom. Ukazujem mu list,
ktorý som poslal farnostiam v Poľsku.  

dokončenie v nasledujúcom čísle
(Peter Tóth)

rozmýšľať, čo sa ti Boh pokúša povedať.
Modlitba teda neznamená len hovoriť ale aj
počúvať. Takto pracuješ na svojom vzťahu s
Bohom, ktorý ťa miluje a túži po tvojej

láske.
(spracovala: Dzurovčinová Jana)

Zdroj: REMERY, Michel: Tweetuj s Bohom, 
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Kňazi, ktorí zostali verní

RNDr. Albert Bartolomej  LEŠKO, Dr.Sc.

Albert Bartolomej Leško sa narodil 3.júna

1918 v Čemernom, ktoré je dnes časťou
Vranova nad Topľou. Pochádzal z roľníckej
rodiny, mal brata Mikuláša a sestry Máriu a
Ľudmilu. Základné vzdelanie získal v rodisku
a gymnaziálne absolvoval v Michalovciach a
Užhorode. Po maturitnej skúške vstúpil do
seminára v Prešove, kde získal teologické
vedomosti, ale po získaní teologického
absolutória sa nedal vysvätiť pre pocit ešte
nezrelého a mladého pre tento stav. Po
dohode s biskupom Pavlom Gojdičom
OSBM pokračoval v štúdiu na
Prírodovedeckej fakulte v Bratislave, aby
vyštudoval prírodné vedy a mohol učiť.
18.apríla 1948 uzavrel manželstvo v Chráme
sv. Ľudovíta v Bratislave s RNDr. Oľgou
Štullerovou a Pán Boh im požehnal tri deti.
Diakonské svätenie prijal počas vianočných
sviatkov  v Hlinnom a kňazské svätenie prijal
1. januára 1950 v biskupskej kaplnke v
Prešove z rúk biskupa Pavla Petra Gojdiča
OSBM. Vysviacka bola už poloverejná, za
účasti seminaristov a príbuzných, vtedy mu
pán biskup povedal: „Choď do Bratislavy a
tam pomáhaj.“
25. apríla 1950 bola tzv. Prešovským
soborom zlikvidovaná Gréckokatolícka
cirkev v Československu, a preto otec
Bartolomej už nemohol nastúpiť do
cirkevného školstva. Pôsobil na
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, aj v

národnom podniku Gemerské železorudné
bane v Rožňave. Podieľal sa na založení
keramického priemyslu na Slovensku a
vybudovaní perlitových závodov v
Michalovciach a na iných miestach
Slovenska. Riešil projekt výskytu zemného
plynu a ropy v Západných Karpatoch,
spolupracoval s výskumnými organizáciami
a odborníkmi zo zahraničia. Absolvoval
študijné pobyty v Západných Alpách aj v
Kanade. V roku 1950 získal titul RNDr.  a v
roku 1962 vedeckú hodnosť CSc. Za
vedecko-odbornú prácu vo výskume bol
odmenený viacerými vyznamenaniami.
Zúčastnil sa na viacerých medzinárodných
geologických, geofyzikálnych a naftárskych
konferenciách a kongresoch v zahraničí.
V gréckokatolíckej eparchií začal pôsobiť až
po páde totalitného režimu v roku 1989.
Stal sa správcom farnosti Voľa. V Nacinej Vsi
postavil nový chrám zasvätený sv.
Konštantínovi - Cyrilovi a Metodovi.
Prostriedky na výstavbu získal výlučne sám
svojimi kontaktmi doma i v zahraničí. U
svojich veriacich budoval zdravé obradové a
národné povedomie, je autorom niekoľkých
desiatok náboženských a historicko-
národnostne ladených článkov, z ktorých
viaceré vyšli aj v zahraničných časopisoch. 
V roku 1999 odišiel na dôchodok do
Bratislavy a tam aj zomrel 25. apríla 2000.
Jeho telesné pozostatky boli pochované na
Ružinovskom cintoríne v Bratislave.      

(Jozefína Gajdovčíková )
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1. čítanie: Múd 2, 12. 17-20
Ž: 54, 3-4. 5. 6+8
Refrén: Pán udržiava môj život.
2. čítanie: Jak 3, 16 – 4, 3
Evanjelium:  Mk 9, 30-37

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Kde končí oprávnená snaha zabezpečiť seba a
svojich blízkych a kde začína sebectvo? Ježiš
hovorí učeníkom o Božom pláne záchrany
nielen učeníkov ale celého ľudstva v jeho dejinách. Avšak apoštoli premýšľajú nad
najbližšími dňami a nad tým, ako sa udržať v Pánovej priazni. Keby o tom istom uvažovali z
perspektívy Božieho plánu, ihneď by veci boli jasné. Nie je chyba hľadať výhody. Chybou je
hľadať výhody iba pre najbližší čas bez ohľadu na cieľ, ku ktorému smerujeme, a na tých,
ktorí idú s nami.            

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára.

Gobelín
Jedného mladého mnícha poslali na pár

mesiacov do kláštora vo Flandrách. Mal tam
s ďalšími mníchmi tkať vzácny gobelín.
Jedného dňa vstav rozhorčený zo svojej
stoličky.
„Basta! Už mám toho dosť! Poučenie, čo
som tu dostal, nemá zmysel. Narábam so
zlatou niťou a hneď na nej musím urobiť
uzlík a potom ju bez dôvodu odstrihnúť. To
je plytvanie!“
„Synku,“ povedal mu starší mních, „ ty
nevidíš tento gobelín tak, ako sa naň treba
pozerať. Sedíš z opačnej strany a pracuješ
iba na jednom bode.“

Zaviedol ho pred gobelín. Visel vo veľkej
miestnosti a mladému mníchovi úplne
vyrazil dych.
Pracoval na krásnom obraze. „Klaňanie
kráľov“ a jeho zlatá niť žiarila z oslňujúcej
svätožiary nad hlavou Jezuliatka. To, čo sa
mladému mníchovi zdalo nezmyselným
plytvaním, bolo čímsi nádherným.
Jedna starodávna mohamedánska legenda

hovorí o dobrom človeku, ktorému Stvoriteľ

sľúbil, že mu splní jedno želanie.

Muž sa na chvíľu zamyslel a povedal: „Rád

by som robil dobre, ale tak, aby som o tom

ani sám nevedel.“

Boh ho vypočul a keďže išlo o také dobré

predsavzatie, rozhodol sa, že ho povznesie

nad všetky ľudské bytosti.

A tak je to dodnes.

Nepodceňuj sa. Možno, že nikdy nebudeš

mať dôkaz, že je to tak, ale si dôležitejší, ako

si myslíš. Všetci sme časťou obrazu, oveľa

väčšieho obrazu, ktorého neuveriteľnú

krásu nikdy nevidíme úplne.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Štyridsať príbehov s púšte

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Liekom na krízu v manželstve je odpustenie, zhodli sa
viacerí odborníci

Bratislava 18. septembra (TK KBS) Pri neustále sa

zvyšujúcej rozvodovosti zohráva odpustenie a zmierenie
kľúčovú úlohu v prevencii rozpadu rodiny. Práve tomu sa venovala odborná konferencia,
ktorú dnes zorganizovali Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s Asociáciou
rodinných sudcov a neziskovou organizáciou Úsmev ako dar. V Aule Benedikta XVI.
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave diskutovali odborníci z rozličných sfér aj o spôsoboch a metódach riešenia
rodinných sporov. Osobitnou časťou bola panelová diskusia o tom, či je rozdielnosť pováh,
záujmov a názorov skutočným dôvodom na rozvod.  
Ako najčastejšia príčina rozvodov na Slovensku je uvádzaná rozdielnosť pováh, názorov a
záujmov. Fungujúca rodina je pritom najefektívnejšou prevenciou mnohých nepriaznivých
javov v spoločnosti. Odborníci z radov sudcov, psychológov či mediátorov sa zhodli v tom,
že riešením je naučiť sa odpúšťať. Odpúšťanie predstavuje náročný proces v živote
každého človeka, pochopiť prečo odpúšťať a ako riešiť nezhody v rodine boli hlavnou
témou konferencie „Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny“ „Téma
odpustenie veľmi úzko súvisí s našou víziou "aby každé dieťa malo rodinu" a preto sa jej
opakovane venujeme. Odpustenie je kľúčom k návratu mnohých detí z detských domovov
späť do rodín,“ hovorí Jozef Mikloško, predseda organizácie Úsmev ako dar. Konferencia
ponúkla praktické príklady riešenia rodinných sporov vedúcich k zmiereniu a o svoje
svedectvá a názory na tému odpúšťania sa podelili inšpiratívni hostia. 
„Už minulý rok, keď sme prišli s témou najlepších záujmov dieťaťa, sa účastníci zhodli, že
najlepšie prostredie pre dieťa je úplná rodina tvorená matkou a otcom, ktorá je schopná
prekonávať konflikty. Preto sme chceli tento rok poukázať na to, že konflikty sú súčasťou
rodinného života, ale je možné ich efektívne riešiť bez toho, aby sa rodina rozpadla.
Účastníci si mohli vypočuť svedectvá rodín, ktoré aj napriek hlbokej kríze vytrvali a tiež sa
dozvedeli, kde sa rodiny v kríze môžu obrátiť o pomoc,“ dodáva Martin Kramara z KBS.
Konferencia upozornila aj na fakt, že rodičia majú zákonnú povinnosť vytvoriť svojim
deťom vhodné prostredie – vrátane pokoja a bezpečia. „Podľa čl. 4 základných zásad,
obsiahnutých v zákone o rodine, rodičia majú povinnosť zabezpečiť rodine pokojné a
bezpečné prostredie. Je vhodné diskutovať o základných zásadách nášho rodinného práva,
pretože obsahujú myšlienky, ktoré vedú k zodpovednému výkonu rodičovských práv,“
vysvetľuje Margita Medveczká, advokátka.

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



VV čASEčASE ODOD 24.09.2018 24.09.2018 DODO 30.09.201830.09.2018

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 30.9.-6.10. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Katarína Slováková.   

Nácvik zborov: V stredu po sv. omši  nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých, v sobotu
o 13.30 v pastoračnom centre detský zbor. 

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:
26. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - p. Tóth, R. čelková; 10.00 hod. - r. Onderkova,
p. Lengvarská.

Predmanželské ohlášky: 
1. 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 3. krát.
2. Miroslav HRIČÁK, bývajúci v Čemernom a Miriama VRÁBLIKOVÁ, bývajúca vo Vechci
ohlasujú sa 2. krát.
3. Martin VARDŽÍK, syn Jána a Marty rod. Rókovej, bývajúci v Čemernom a Nikola
OLACHOVÁ, dcéra Jozefa a Moniky rod. Timkovej, bývajúca v Sedliskách ohlasujú sa 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.



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 24.09.201824.09.2018 Sv. omša: 1830 ZBP Daniela (20 rokov), 
Veronika a Martina Jenčové 

Poklona Sv. olt.: 1915

uu TOROKTOROK 25.09.201825.09.2018 Sv. omša (JaA): 630 ZBP Daniela (55 rokov) 
a Anna (92 rokov) 

SS TREDATREDA 26.09.201826.09.2018 Sv. omša: 1830 ZBP Radoslav (40 rokov)  
(detská)

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 27.09.201827.09.2018
Sv. Vincenta de Paul, kňaza

(spomienka) 

Poklona Sv. olt.: 1730

Sv. omša: 1830 ZBP rod. Mudrákova; 
ZBP rod. Dzurovčinova  

PP iATOKiATOK 28.09.201828.09.2018
Sv. Václava, mučeníka (ľubovoľná

spomienka) 

Sv. omša: 1830 + František (nedožitých 70 r.); 
(mládežnícka) + Michal Vasiľ   

SS OBOTAOBOTA 29.09.201829.09.2018
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela,

archanjelov (sviatok) 

Sv. omša: 800 ZBP Bystrík s rodinou

Sv. omša (JaA): 1830 + Jozef a Anna Tkáčoví      

NN EDEľAEDEľA 30.09.201830.09.2018

26. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 ZBP Eduard Hrubovský (80 r.)

Sv. omša: 1000 ZBP Mária Kračunovská (80 r.)  

Sv. ruženec: 1430

LiTuRgicKýLiTuRgicKý PROgRAmPROgRAm ODOD 24.09.2018 24.09.2018 DODO 30.09.201830.09.2018

“Kto sa vyťahuje, nestojí vysoko.“ (Lao-C')


