Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou
Ročník X./2018

Číslo 44

Apoštolát Kaplnky Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie

D

nešnou nedeľou začína v našej farnosti kolovať po rodinách kaplnka Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie. Tento apoštolát vznikol vďaka iniciatíve Združenie heroldov
(hlásateľov) evanjelia a stretol sa s veľkým prijatím. Keď boli štatúty Združenia heroldov
evanjelia v Ríme v roku 2001 schválené, pápež Ján Pavol II. požehnal sochu Panny Márie
Fatimskej spolu s prvou Kaplnkou jej Nepoškvrneného srdca a povzbudzoval prítomných,
aby boli „heroldmi evanjelia prostredníctvom Nepoškvrneného srdca Panny Márie.“
Nadväzujúc na zasvätenie tretieho tisícročia Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie
pápežom, apoštolát Kaplniek má za účel posilniť vzťahy rodín s Najsvätejšou Pannou,
venujúc zvláštnu pozornosť tým rodinám, ktoré z rôznych dôvodov prestali chodiť do
kostola. Je to apoštolát rodín v rámci Novej evanjelizácie, ku ktorej nás vyzýval sv. Ján
Pavol II.
Po požehnaní farárom alebo biskupom sú kaplnky odovzdané skupinám, ktoré tvorí 30
rodín, prihlásených na ich prijatie doma raz za mesiac. Každá skupina má svojho dôverníka
alebo koordinátora, ktorý dbá o to, aby putovanie kaplnky malo správny priebeh. Počas
prítomnosti kaplnky v dome prijímajúca rodina sa večer zhromaždí, aby predniesla svoje
prosby najsvätejšej Panne, pomodlila sa sv. ruženec, trávila
čas v stíšení, sústredení a pomodlila sa modlitbu zasvätenia
Panne Márii. Nasledujúci deň rodina odprevádza kaplnku
do ďalšej rodiny.
Apoštolát Kaplnky Nepoškvrneného srdca Panny Márie je
šírením kultu Božej Matky, ktorá počas zjavenia vo Fatime v
júni 1917 žiadala to, čo je najmilšie Bohu – zasvätenie sa
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

( Marcel Stanko )

Formy modlitby
Modlíme sa k Otcovi, k Synovi či k Duchu Svätému? Modlíme sa aj k Panne Márii aj k
svätým?

Ježiš nás pozýva pýtať sa si od Boha všetko,
čo naozaj potrebujeme, nielen pre seba, ale
i pre iných. Ak sa k Bohu za niekoho
modlíme a za niekoho prihovárame ako
jeho orodovníci, táto modlitba volá
modlitba príhovoru. Je dôležité modliť sa
za chorých, za obete každého druhu a za
všetkých, ktorí potrebujú naše modlitby
alebo nás o ne poprosili. Modlime sa najmä
za zosnulých, aby sa mohli rýchlo dostať do
neba. Môže sa ti zdať nefér, že za niekoho je
obetovaných oveľa viac modlitieb ako za
iného. Našťastie, na zemi aj v nebi sú ľudia,
ktorí sa modlia za všetkých. Tak sa
orodovníci modlia aj za tých, ktorí nemajú
blízkych. Aj pre teba to môže byť pozvanie
modliť sa za tých, ktorí modlitbu potrebujú.
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Ku komu z Trojice sa modliť?
Modliť sa môžeš ku ktorejkoľvek z troch
Božských osôb, k Otcovi, Synovi a Duchu
Svätému. Tvoria jednotu, preto si môžeme
byť istí, že modlitba smerovaná k jednému z
nich je modlitbou k Bohu. Ježiš je Božím
Synom, ktorý nás privádza k Bohu Otcovi.
Keď sa učeníci pýtali Ježiša, ako sa majú
modliť, naučil ich modlitbu Otče náš a
ukázal tým, že Boh si zaslúži našu úctu a
poslušnosť, veď sa stará o naše potreby a
odpúšťa nám hriechy. Modliť sa môžeme aj
priamo k Ježišovi, ako keď ho slepí a chorí
prosili o uzdravenie. Na Ducha Svätého, ako

povedal Ježiš, sa môžeme obrátiť s prosbou
o múdrosť, silu a iné dary, lebo vychádza z
Otca a Syna, vedie a ochraňuje Cirkev.

Skrze Krista, nášho Pána
Počas omše sa modlíme k Bohu Otcovi v
Ježišovom mene. Ježiš povedal, že nám Boh
dá všetko, o čo ho v jeho mene budeme
prosiť. Cez Ježiša máme prístup k Otcovi,
preto svoje modlitby často končíme
slovami: ,,skrze Krista, nášho Pána.‘‘ Duch
Svätý predstavuje lásku medzi Otcom a
Synom, preto modlitby niekedy končíme:
,,skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v
jednote s Duchom Svätým po všetky veky
vekov.‘‘
Panna Mária, anjeli a všetci svätí v nebi sa
neprestajne modlia. Môžeme ich preto
požiadať, aby sa za nás prihovárali. Ak
nevieš, kde začať, môžeš poprosiť svojho
svätého patróna, aby sa za teba modlil.
Svätým sa neklaniame, no vážime si ich a
preukazujeme im lásku a úctu. Klaniame sa
iba Bohu, ktorý má moc na naše modlitby
odpovedať. Boh chce aby sme sa modlili aj
jeden za druhého, lebo modliť sa za seba
navzájom je jedným z prejavov starostlivosti
o blízkeho.
(spracovala: Dzurovčinová Jana)
Zdroj: REMERY, Michel: Tweetuj s Bohom,

1. čítanie: Nm 11, 25-29
Ž: 19, 8. 10. 12-13. 14
Refrén: Rozhodnutia Pánove sú správne,
potešujú srdce.
2. čítanie: Jak 5, 1-6
Evanjelium: Mk 9, 38-43. 45. 47-48
Krátke zamyslenie na evanjelium:
Aké odporné je stretávať neúprimných ľudí
alebo takých, čo sa chcú za každú cenu zapáčiť.
Nie sme takými niekedy sami? Dnešné biblické texty sú veľmi kritické. Vo všetkých čítaniach
stretávame „malého“ človeka, ktorý sa snaží získať výhodu na úkor niekoho iného.
Nerozumie alebo nechce vidieť veci očami „kráľa“, ale ide mu výlučne o jeho malé ja.
Druhými ľuďmi zrejme pohŕda alebo sú mu ľahostajní. Ale Boh vníma všetkých! Preto
nasleduje ostrá kritika: slová o odseknutí ruky či nohy nie sú myslené doslovne, ale ukazujú
ako radikálne máme riešiť koketovanie so zlom, sebectvom a pokušením.
(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára.

Tuor de Morava
2018
Vyšné Nemecké naspäť domov.

Keď čítal časť, ktorú mi preložil Prekladač
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GOOGLE do poľského jazyka iba sa zasmial a
povedal mi, že sa nečuduje prečo mi nikto
neodpísal. Neviem, čo tam bolo zlé
preložené. Ostalo to pre nás tajomstvom.
Nakoniec je to jedno. Podstatné je, že nám
vybaví ubytovanie v Skóczowe a
Wadoviciach. O. Konrád k tomu pripojil ešte

aj Krakow, lebo v čase, kedy my prídeme do
Krakowa budú tam aj ... o tom neskôr, na
ceste do Krakowa. Rado má dobrú pamäť a
cez internet mi zistil adresu školy v Nowom
Saczi, kde sme už dvakrát spali (cyklopúť
Krakow – 2014, cyklopúť Cestochowa –
2015). Zistil som si kontakty a pustil sa do
telefonovania. Ja lámanou poľštinou a na
druhej strane lámanou slovenčinou sme sa
dohodli na termíne ubytovania aj s večerou
a raňajkami. Uf. Tak jedno už máme
definitívne vybavené. Objednal som ešte
(už na nový termín) vagón na prepravu
bicyklov a lístky si musím ísť zakúpiť osobne
do pokladne na železničnú stanicu.

Prichádzam na stanicu a po tretíkrát
šťastlivo som našiel pani pokladníčku.
Oznamuje mi, že na daný termín už nie je
ani jedno lôžko. Všetko je vypredané. Jediné
čo mi môže ponúknuť sú ležadlá a ak
zoberiem kupé, v ktorom je šesť ležadiel
dostanem výraznú zľavu. Pomyslel som si v

duchu – každé euro dobré a tých pár hodín
vydržíme aj šiesti v takom malom priestore
– a využívam jej ponuku.

200. výročie založenia
Prešovskej Eparchie

Topľou, knižne spracoval vladyka – otec
arcibiskup Ján BABJAK
SJ. Toto
dvojzväzkové dielo s názvom Zostali verní, je
možné zakúpiť si v náboženskej
gréckokatolíckej predajni PETRA v Prešove,
na Hlavnej ulici vedľa biskupskej rezidencie.
Cena jedného zväzku je 16,50 Eur.
Je to veľmi hodnotné dielo, nemalo by
chýbať v žiadnej knižnici a zvlášť vo farskej,
aby si aj nové generácie pripomínali krutosť
minulého režimu. Väznení a prenasledovaní
kňazi svojim mučiteľom odpustili, ako to
spomínajú spoluväzni otca biskupa Petra
Pavla Gojdiča – chlapci, mne nikto neublížil.
Vernosť a lásku, ktorú sľúbili Najvyššiemu
Sudcovi žili až do krajnosti. O pomoc vzývali
svätých, ako sa vo výpovediach priznáva
tiež
odsúdený kňaz,
kandidát na
blahorečenie – redemptorista otec Ján Ivan
Mastiliak z Nižného Hrušova v okrese
Vranov nad Topľou- že za všetko čo má
vďačí sv. Terezke z Lisieux.
Pre neveriacich je pekným svedectvom
bratské spolunažívanie veriacich obidvoch
rítov – východného aj západného. V
mnohých zmiešaných farnostiach aj v
Čemernom pri Vranove nad Topľou mávajú
veriaci spoločné aktivity v priebehu celého
liturgického roka.

„Aké je dobré a milé, keď bratia žijú
pospolu. Je to sťa vzácny olej na hlave, čo
steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká
na okraj jeho rúcha. Sťa rosa na Hermone,
čo padá na vrchy sionské. Tam Pán udeľuje
požehnanie a život na veky.“
(Ž 133 Dávidova pútnická pieseň)
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N

aši bratia vo viere východného rítu, si v
sobotu 22. septembra 2018 pripomenuli
200. výročie založenia Prešovskej Eparchie,
a to na známom pútnickom mieste
gréckokatolíkov - v Ľutine pri Sabinove.
Tejto slávnosti sa zúčastnil aj vzácny hosť z
Vatikánu, kardinál – ktorý stojí na čele
sekcie pre východné Cirkvi. Doprevádzal ho
aj náš rodák – sekretár tejto Kongregácie,
otec arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Táto
obnovená Cirkev zažíva plodné časy, ako
ovocie utrpenia tých kňazov, ktorí prinášali
veľké obety utrpenia počas prenasledovania
v 50. rokoch minulého storočia. Jednotlivé
osudy 254. kňazov, medzi nimi je aj otec
pána sekretára Cyrila Vasiľa – Michal Vasiľ
st. – rodák z Vechca v okrese Vranov nad

dokončenie v nasledujúcom čísle
(Peter Tóth)

(Jozefína Gajdovčíková )

Azúrový drahokam
Klenotník

sedel za písacím strojom a
roztržito pozeral cez výklad svojho
elegantného obchodu.
Akési dievčatko sa priblížilo k obchodu a
pritlačilo noštek na výklad. Jeho nebesky
modré oči zažiarili, keď videlo vyložené
klenoty. Rozhodne vstúpilo a prstom
ukázalo na skvostný tyrkysovomodrý
náhrdelník.
„Je pre moju sestru. Môžete mi ho zabaliť
ako dar?“
Klenotník
sa
na
malú
klientku
pochybovačne pozrel a spýtal sa jej: „Koľko
máš peňazí?“
Dievčatko sa bez zaváhania postavilo na
špičky, položilo na stôl drevenú škatuľku,
otvorilo ju a vysypalo. Vypadla z nej nejaká
malá bankovka, za hrsť mincí, zopár mušlí a
figúrok.
„Stačí to?“ spýtalo sa hrdo. „Chcem dať
staršej sestre nejaký dar. Odkedy nemáme
mamu, robí nám mamu ona. A nemá ani

chvíľu času pre seba. Dnes má narodeniny. A
som si istá, že z tohto daru bude mať veľkú
radosť. Tento drahokam má takú istú farbu
ako jej oči.“
Muž starostlivo zabalil puzdro do
nádherného červeného papiera.
„Vezmi si ho,“ povedal dievčatku, „a opatrne
si ho odnes.“ Dievčatko hrdo odišlo s
balíčkom v ruke ako s trofejou.
Asi o hodinu vstúpilo do klenotníctva pekné
dievča s nádhernými belasými očami.
Rozhodne položilo na pult balíček, ktorý tak
starostlivo urobil klenotník , a spýtalo sa:
„Tento náhrdelník bol predaný tu?“
„Áno, slečna.“
„A čo stál?“
„Ceny v mojom obchode sú dôverné. Týkajú
sa jedine môjho klienta a mňa.“
„Moja sestra však mala len pár drobných.
Nemohla zaplatiť za taký náhrdelník.“
Klenotník vzal puzdro a zatvoril ho aj so
vzácnym obsahom. Znova ho zabalil ako dar
a podal ho dievčaťu.
„Vaša sestra zaplatila. Zaplatila najvyššiu
cenu, akú niekto môže zaplatiť. Dala všetko,
čo mala.“
„Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn
3,16)
(spracovala Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Bruno Ferrero: Život je všetko, čo máme

Spomíname
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 1.októbra uplynie 15 rokov od chvíle, čo nás navždy opustila naša
drahá manželka, mamka a babka Anna Bamburáková.
Ktorí ste ju poznali. venujte jej s nami tichú spomienku a modlitbu.
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Manžel, synovia a dcéra s rodinou

Pápež: Tí, čo ťažia z nedôvery voči migrantom, budú Bohu
skladať účty

Vatikán (TK KBS) Pápež František prijal 20. septembra
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2018
na osobitnej audiencii účastníkov Svetovej
konferencie s titulom „Xenofóbia, rasizmus a populizmus v kontexte svetovej migrácie“,
organizovanej vatikánskym Dikastériom pre integrálny ľudský rozvoj v spolupráci s
Ekumenickou radou cirkvi (WCC).
V pripravenom príhovore sa pápež zamýšľal nad vývojom vo svete, kde často dochádza k
manipulovaniu pomocou strachu alebo objektívnych problémov s cieľom získania moci.
Ohľadom pocitom podozrievania, strachu či dokonca nenávisti voči jedincom a skupinám
z dôvodov etnickej, národnej či náboženskej príslušnosti, ktoré následne vedú k činom
diskriminácie, netolerancie a vyraďovania, pápež povedal:
„Závažnosť týchto fenoménov nás nemôže nechať ľahostajných. Všetci, na našich
príslušných miestach, sme povolaní kultivovať a podporovať úctu voči dôstojnosti vlastnej
každému človeku, počínajúc od rodiny – miesta, kde sa vyučujú už od mladého veku
hodnoty delenia sa, prijatia, bratstva a solidarity –, ale tiež v rôznych sociálnych
kontextoch, kde pôsobíme.“
Svätý Otec svoje slová adresoval všetkým tým, ktorí pracujú tak v oblasti výchovy a
vzdelávania, ako aj tým, ktorí sú zodpovední za šírenie informácii a ich povinnosťou je dať
sa do služby pravdy a pomocou šírených správ podporovať kultúru stretnutia a
vzájomného rešpektu.
„Tí, ktorí potom získavajú ekonomický úžitok z atmosféry nedôvery voči cudzincovi, v
ktorej neregulárnosť alebo nezákonnosť pobytu podporuje a živí systém neistoty a
vykorisťovania – niekedy až na takej úrovni, že to dáva život skutočným formám otroctva
– títo by si mali vykonať hlboké spytovanie svedomia, s vedomím, že jedného dňa budú
musieť skladať účty pred Bohom za rozhodnutia, ktoré vykonali.“
V dobe šírenia nových foriem xenofóbie a rasizmu majú svoju úlohu aj „lídri všetkých
náboženstiev“, ktorých misiou je poukazovať na posvätnosť každého ľudského života,
upozornil v texte pápež František:
„Spoločný pôvod a puto každého jednotlivca so Stvoriteľom robia všetkých ľudí členmi
jednej rodiny, bratov a sestry stvorených na obraz a podobu Boha, ako učí biblické
zjavenie.“
Tento pohľad je pre kresťanov veľkým povzbudením, pretože byť kresťanom „je povolaním
ísť proti prúdu, rozpoznať, prijať a slúžiť samotnému Kristovi, skartovanému v bratoch“,
uviedol pápež.
„V Kristovi sa tolerancia premieňa na bratskú lásku, na nežnosť a činnú solidárnosť. To platí
hlavne zoči-voči našim bratom, medzi ktorými môžeme rozpoznať pocestného, cudzinca, s
ktorým sa identifikoval samotný Ježiš.“
(dodala Anna Sabolová ml.)
Zdroj: www.tkkbs.sk

v čASE od

01.10.2018

do

07.10.2018

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 7.10.-13.10. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Ľubica Chomjaková.
Nácvik zborov: V stredu po sv. omši nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých, v sobotu
o 1330 v pastoračnom centre detský zbor.
Apoštolát Kaplnky: Dnes popoludní pred ružencovou pobožnosťou o 1415 bude v kostole
požehnaná kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorá týmto začne putovanie po
nahlásených rodinách. Viac informácií v úvodníku a po požehnaní v kostole.
Ruženec: Začína ružencový mesiac október, v ktorom sa obzvlášť upiera pozornosť na túto
modlitbu. Preto na povzbudenie pripomínam úplné odpustky, ktoré môžu získať tí, čo sa
modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v
nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže
päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom
recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa rozpisu z minulého mesiaca.
Prípadné zmeny nahláste do štvrtka v sakristii.
7. október: Na budúcu nedeľu 7. októbra sme pozvaní na slávenie sv. omše s o. kardinálom
Jozefom Tomkom o 1030 do Obišoviec. Ružencové bratstvo objednalo autobus, do ktorého
sa môžete zapisovať v sakristii. Autobus odchádza o 700 od nášho farského kostola. Z tohto
dôvodu bude sv. omša v našom kostole len o 800.
Rozpis lektorov:
27. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - - H. Uhlíková, I. Grominová.
Predmanželské ohlášky:
1. Miroslav HRIČÁK, bývajúci v Čemernom a Miriama VRÁBLIKOVÁ, bývajúca vo Vechci
ohlasujú sa 3. krát.
2. 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 3.
krát.

Kontakty
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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.

LITURGICKý PRoGRAm od

P oNdELoK

01.10.2018

01.10.2018 Sv. spoveď:

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z
Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi
(spomienka)

Sv. omša:

Svätých
anjelov
(spomienka)

S TREdA

strážcov

03.10.2018 Sv. spoveď:

Š TvRToK

04.10.2018 Sv. spoveď:

Sv. Františka Assiského
(spomienka)
Prvý štvrtok v mesiaci – deň
modlitieb za duchovné povolania

Sv. omša:

1630
1830 ZBP manželia Pasulkoví
1630 + poklona Sv. olt.
1830 + Emil (10. výročie),
Ján, Mikuláš, Anna

05.10.2018 Sv. spoveď:

Sv. Faustíny Kowalskej, panny
(ľubovoľná spomienka)
Prvý piatok v mesiaci

Sv. omša:

1630
1830 Za ctiteľov BSJ a členov
Ružencového bratstva

06.10.2018 Fatimská sobota: 700
800 Za uzdravenie Samuela
Sv. omša (JaA): 1830 + Vladimír Počekajla

Prvá sobota v mesiaci

N EdEĽA

1730
1830 + Anna Bamburáková (15. výr.)

Poklona Sv. olt.: 1915

Sv. omša:
(detská)

S oBoTA

07.10.2018

02.10.2018 Sv. omša (JaA): 630 ZBP Michal a Anna Moskaľoví

U ToRoK

P IAToK

do

Sv. omša:

07.10.2018 Sv. omša:

27. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. ruženec:

800 + František Fiasky
1630 + výmena tajomstiev

“Dobré návyky vznikajú odolávaním pokušeniam.“ (neznámy prameň)
vYdÁvA
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