
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou

Ročník X./2018 Číslo 48

Pozvánka na DNES

Pri príležitosti osláv 1155. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda
na Veľkú Moravu a 1150. výročia schválenia slovanskej liturgie

– inaugurácie staroslovenčiny  a vysvätenia Gorazda za kňaza sa
v dnešnú nedeľu, 28. októbra, uskutoční 

VIII. GORAZDOVA DUCHOVNÁ PIESEŇ  

o  14:30 hod. v  našom farskom kostole Fatimskej Panny Márie.
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Sedem krokov k dobrej spovedi... s otcom Michalom
Zamkovským (2. časť) 

3. krok
Nezanedbať dobrú prípravu

Mnohí sa pýtajú, ako sa najlepšie pripraviť

na svätú spoveď? Môže to znieť prekvapivo
ale najlepšie je pripravovať sa dlhodobo,
čiže každý večer a to spytovaním si
svedomia. Potrebné je pred končiacim sa
dňom pýtať, ako som ho prežil? Spomenúť
si na hriechy a zlyhania, ale za pekné
situácie sa Bohu poďakovať no prejsť i k
momentom, keď sme zabudli na Boha a
konali sme na vlastnú päsť. A toto všetko
odovzdať Bohu. Človek sa omnoho ľahšie
pripraví na svätú spoveď, keď denne vníma
svoje skutky... Boží hlas v človeku sa
prihovára cez svedomie. Je to akýsi
kontrolný prístroj. Vo svedomí máme
zakódovaný prirodzený zákon, ktorý my
kresťania nazývame Desatoro. Svedomie
nás tak upozorňuje, keď svojim konaním
ideme proti Božím zákonom. Podstatné je,
že svedomie nás vždy varuje pred hriechom.
Ak aj napriek tomu spáchame hriech,
prichádzajú výčitky. Nie sú ničím
príjemným, ale je dobré, keď ich dokážeme
pociťovať, lebo nás majú viesť k pokániu.
Tvrdohlavé ignorovanie výčitiek vedie k
otupeniu svedomia, takže človek je už len
hriešny, alebo skazený. Čím je človek bližšie
k Bohu, tým je na hriech citlivejší. No platí
to aj naopak. Ako by mala vyzerať

bezprostredná príprava na spoveď? Je
dobré pomenovať si hriechy spáchané
„myšlienkami, slovami, skutkami a
zanedbávaním dobrého“. Lebo často
zabúdame na hriechy spojené zo
zanedbávaním dobrého, ako aj zo
zanedbávaním Božích vnuknutí, čo má
potom závažné dôsledky. K svätosti nestačí
len vyhýbať sa hriechu, ale je potrebné
konať aj dobro. Pri svätej spovedi je
najdôležitejšie stretnutie s Bohom, postaviť
sa pred kríž, zoči voči Bohu, uvedomiť si a
vyznať svoju hriešnosť kňazovi a prosiť o
odpustenie... Svätý Otec František následne
po svojom zvolení povedal: „Pán sa nikdy
neunaví v odpúšťaní! Sme to my, čo sa
unavíme prosiť o odpustenie.“ S pokorou
niekedy treba prijať aj to, keď nás kňaz
„zoseká“. Nemalo by nás to odradiť od
ďalších spovedí. Keby sme si mali vybrať
medzi tvrdým a benevolentným
spovedníkom, mnohí by si iste vybrali druhú
možnosť. Keď sa nad tým zamyslíme,
uvedomíme si, že kňaz, ktorý by nás iba
chlácholil a upokojoval, veľmi by nám s
našimi hriechmi nepomohol. Skôr naopak.
Takže dobrá príprava na svätú spoveď je
najmä o pokore – pri každodennom
spytovaní svedomia, poprosení o
odpustenie, pri čakaní v rade pred
spovednicou. 
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4. krok – Vzbudiť si dokonalú ľútosť
Opravdivá ľútosť, že som urazil Boha, zradil
jeho lásku je milosťou. „Pane odíď odo mňa,
lebo som človek hriešny“, zvolal apoštol
Peter a padol Ježišovi k nohám, pred jeho
veľkosťou. Možno aj nás niekedy premôže
úžas pred Božou svätosťou a našou
hriešnosťou. Dokonalá ľútosť nie je v
Katolíckej cirkvi podmienkou odpustenia
hriechov. Keby to tak bolo, zrejme by
mnoho ľudí nedostalo odpustenie, lebo
väčšinou ľutujú nie preto, že urazili Boha,
ale z iných menej šľachetných dôvodov,
napríklad zo strachu pred Božím trestom.
Takáto ľútosť je nedokonalá ľútosť, a
niekedy sa mení aj na samoľútosť... Niektorí
sa možno pýtate, ako si máte vzbudiť
úprimnú, dokonalú ľútosť? Najmä tí, ktorí
pravidelne pristupujete k sviatosti
zmierenia, máte pocit, že už ju neviete

nejako špeciálne precítiť. Lenže tak, ako sa
netreba citom brániť, netreba sa do nich ani
síliť, vyrábať nejaké emócie. Každý z nás
odpovedá na Božiu lásku a nehu tak, ako
vie. Pri spovedi väčšina veriacich vyjadruje
ľútosť naučenou formuláciou. Nie je na tom
nič zlé, vyjadrujeme sa tak ako sme naučení,
ale snažme sa uvedomovať si aj význam
hovorených slov. Neverklíkujme. Ak máme
pocit, že to z nás po rokoch ide nejako
mechanicky, oľutujme vlastnými slovami.
Ako prosiť o milosť dokonalej ľútosti?
Spôsobov je veľa. Pokľaknúť pred Ježišov
kríž a adorovať, prečítať si vo Svätom Písme
o jeho umučení a smrti alebo si pustiť silnú
duchovnú pieseň, ktorá zasiahne srdce.

Zdroj: Zamkovský, Michal: Sedem krokov k dobrej

spovedi, 

(spracovala Dzurovčinová Jana)

Komunálne voľby 2018
Všetci máme právo rozhodovať o našom meste, o našom Čemernom. Nie všetci ale

máme odvahu verejne  hovoriť a ukázať na jednotlivé problémy, ktoré nás trápia. A nie
všetci máme možnosť o tom diskutovať na kompetentnom fóre. A preto si spomedzi seba
vyberáme našich zástupcov, ľudí, ktorí budú problémy Čemerného riešiť a predkladať na
mestskom zastupiteľstve. Blíži sa čas komunálnych volieb, čas na prípadné zmeny v
mestskom zastupiteľstve. Nezostávajme doma, poďme voliť. Poďme všetci k volebným
urnám a ukážme, že držíme spolu a že nám záleží na našom Čemernom. Že nám záleží na
tom kde a hlavne ako žijeme. Voliť je aj naša morálna, kresťanská povinnosť. Kresťan sa
musí aktívne podieľať na živote svojej komunity, tak cirkevnej ako aj občianskej. Iba tak
dokážeme byť lepší, iba tak dokážeme mať lepšie Čemerné. Ináč je zbytočné horekovať a
nadávať prečo sa veci robia tak a nie inak, prečo toto, prečo tamto. Ale ak máme svojho
zástupcu, človeka, ktorého sme si zvolili, aby nás zastupoval, jemu odovzdáme problémy,
ktoré nás trápia, aby ich riešil a predniesol v mestskom zastupiteľstve. Nie je to vždy
jednoduché, nie vždy sa veci dajú hneď riešiť, ale spolu dokážeme viac. 
V roku 2014, na posledných komunálnych voľbách bolo z 2548 voličov z Čemerného voliť
iba 1106, čo je 43,32%. To je menej ako polovica. Kde boli ostatní? P O Ď M E   V O L I Ť!
Spolu dokážeme viac!
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Úplné odpustky pre duše v očistci 

Možno ich získať v nasledujúcich dňoch pri splnení troch zvyčajných podmienok (sv.

spoveď – stačí jedna v čase blízkom k odpustkovému skutku, sv. prijímanie – v deň konania
odpustkového skutku, modlitba na úmysel Sv. Otca – pri každom odpustkovom skutku;
treba tiež vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu):
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11) nábožne navštívi
kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a vyznanie viery (Verím v
Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.
2. Veriaci, ktorý raz denne od 1. do 8. novembra nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou
sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky dušiam v očistci.

svätci

Nezadržateľne sa nám blíži pekný

a obľúbený sviatok Všetkých svätých. Svätci
milovali Pána Boha nadovšetko, z lásky
k nemu dokázali aj mnoho trpieť pri obrane
viery, z veľkej lásky k Stvoriteľovi aj nezištne
pomáhali a slúžili blížnym. Mnohých ľudia
vyhľadávali svätcov aj pre ich múdrosť, aby
im radili ako majú múdro žiť. Už počas
života svätcov sa diali prostredníctvom ich
modlitieb, príhovorov a vkladaním rúk
mnohé zázraky, tie však neprestali
u mnohých ani po ich smrti. Častý je prípad,
že pri otvorení hrobu sa nájde neporušené
telo svätca, ako výsada od Pána Boha za
horlivý život pre. Jeho Kráľovstvo. 22.
októbra 2018 boli slúžené sväté omše ku cti
svätého Šarbela v Košiciach – v Dóme svätej
Alžbety, v pútnickom chráme v Klokočove
pri Michalovciach a pre nás najbližšie – v
Davidove.
Správca gréckokatolíckej farnosti ThDr.

Štefan K o p č á k  Phd, prinieslo relikviu
tohto svätca z Ríma a olej má z Libanonu.
Farníkom sprostredkoval aj zhliadnutie jeho
životopisného filmu.  Po svätej liturgii sa
veriaci s kňazom pomodlili Moleben k
svätému Šarbelovi a ku koncu pobožnosti
duchovný otec pomazával dobrovoľne
veriacich olejom na čelo. Na druhý deň – 23.
októbra po svätej liturgii sa modlia v chráme
Moleben  k svätému pátrovi Piovi – zomrel
23. septembra. Po domodlení ich kňaz
požehnáva jeho relikviou.  Tak  ako je u nás
rimokatolíkov zasvätená streda svätému
Jozefovi, naši bratia byzantského obradu si
uctievajú svätého Mikuláša každý štvrtok.
Tiež sa modlia k nemu  po svätej liturgii
Moleben a kňaz im na konci taktiež  udelí
požehnanie s jeho relikviou.   Počas celého
liturgického roka si pripomíname
jednotlivých svätcov, ale môžeme využiť aj
návštevu takýchto mimoriadnych udalostí,
pre posilnenie našej viery a uzdravenie na
tele, na duši aj na duchu. Všetci Boží svätí,

orodujte za nás!   

(pripravila Jozefína Gajdovčíková)
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1. čítanie: Jer 31, 7-9
Ž: 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6
Refrén: Veľké veci urobil s nami Pán a máme
z toho radosť.
2. čítanie: Hebr 5, 1-6
Evanjelium: Mk 10, 46b-52

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Žobrák je niekto, kto stojí na okraji spoločnosti,
života, záujmu. Mal výsadu, mohol žobrať. Bartimej tu zastupuje nemalú skupinu, totiž
úplne každého, komu nie je ľahostajné, že okolo prechádza Boh. A Ježiš jeho núdzu vidí. Ide
o vzorové stretnutie človeka s Bohom. Tento muž bez perspektívy dostáva príležitosť žiť.
Jeho Stvoriteľ ho oslovuje a mení jeho prázdnotu na plný život. Boh vidí núdzu človeka, ale
očakáva náš záujem, odvahu chcieť sa Bohu priblížiť. A nielen to; je našou motiváciou len
vyriešenie nášho problému alebo ide o stretnutie s Bohom? Podstatná je posledná veta
evanjelia. Uzdravený žobrák neodchádza za svojimi záujmami, ale ide za Kristom, doslova
stúpa v ústrety Jeruzalemu (medzi Jerichom a Jeruzalemom je výškový rozdiel 1000 m!). Kto
sa ku Kristovi nepripojí, nespozná silu prichádzajúcej Veľkej noci.  

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 2 týždeň žaltára.

Strom
Jeden muž mal štyroch synov. Veľmi

chcel, aby sa jeho synovia naučili
nevynášať rýchle súdy. Preto poslal
každého z nich pozorovať strom, ktorý
rástol  ďaleko od ich domova. Posielal ich
tam po jednom, každého vždy na tri
mesiace. Synovia poslúchli. Keď sa vrátil
posledný, otec ich zvolal a požiadal ich, aby
opísali, čo videli. Prvý syn povedal, že
strom bol škaredý, krivý a poohýbaný.

Druhý syn, naopak, povedal, že strom bol
obsypaný zelenými pukmi, prísľubom
života. Tretí syn mal iný názor. Povedal, že
strom bol v rozkvete, jeho kvety voňali
veľmi sladko a boli také nádherné, že podľa
neho to bolo to najkrajšie, čo kedy videl.
Posledný syn mal úplne inú skúsenosť.
Povedal, že strom bol obťažkaný ovocím,
prekypoval životom a hojnosťou. Muž
potom svojim synom vysvetlil, že každý z
nich má pravdu, lebo videl len jedno ročné
obdobie v živote stromu.
Povedal, že strom či človeka nemožno súdiť
len podľa jedného obdobia a že ich
podstatu, radosť, veselosť a lásku, ktorá sa
spája s jednotlivými obdobiami, možno
zmerať až na konci, keď sa zavŕšia všetky
obdobia.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Vždy príde ďalší deň

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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V Trnave uvedú knižnú novinku Rehoľné a
mníšske rúcha na Slovensku

Trnava 23. októbra (TK KBS) Ministerstvo vnútra
SR - Štátny archív v Trnave a Rehoľa menších
bratov Františkánov v Trnave pozývajú na
prezentáciu publikácie "Rehoľné a mníšske rúcha
na Slovensku", ktorá sa uskutoční 8. novembra
2018 o 16:00 h v priestoroch refektára
františkánskeho kláštora na Františkánskej 1 v
Trnave. 
V roku 2015 pri príležitosti Roku zasväteného
života, ktorý vyhlásil Svätý Otec František, sa v
priestoroch výstavnej miestnosti Trnavskej
arcidiecézy uskutočnila odborná expozícia s
názvom Rehoľné rúcho – súčasť zasväteného
života. Cieľom organizátorov bolo priblížiť širokej
verejnosti ženské a mužské rehoľné a mníšske
komunity na Slovensku, ktoré zasvätili svoj život
Bohu. Už v priebehu tohto podujatia vzišla
myšlienka zostaviť fotografickú zbierku
rehoľných a mníšskych odevov z celého
Slovenska.  V roku 2018 napokon v spolupráci s
vydavateľstvom Dobrá kniha vyšla publikácia s
názvom Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku.
Kniha obsahuje farebné fotografie každého
rúcha: jedna veľká fotografia spredu a dve
menšie - z profilu a zozadu. Okrem toho nájdete
základné informácie o každej reholi alebo ráde:
oficiálny názov v slovenčine aj v latinčine,
skratku a bežný skrátený názov, dátum a miesto
založenia, meno zakladateľa, rok príchodu na
Slovensko, súčasné sídlo a forma organizácie,
meno aktuálneho predstaveného, aktuálny
počet členov a komunít s adresami a poslanie. 

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

Sekretár M. Bartolucci: K
beatifikácii Pia XII. chýba uznanie
zázraku 

Taliansko 23. októbra (RV) 
"K blahorečeniu pápeža Pia XII.
chýba zázrak, pripisovaný na jeho
príhovor, preto sa doteraz nekonal
kánonický proces o rôznych
milostiach a údajných zázrakoch,
ktoré sú mu pripisované," vysvetlil
arcibiskup Marcello Bartolucci.
Sekretár vatikánskej Kongregácie
pre kauzy svätých vystúpil v malej
obci Onano, vzdialenej asi 150
kilometrov od Ríma, odkiaľ
pochádzal otec budúceho pápeža
Pia XII., advokát Rímskej roty Filippo
Pacelli, a kde malý Eugenio chodil za
svojimi prarodičmi na prázdniny. 
Na jednodňovom sympóziu, ktoré
sa konalo pri príležitosti 60. výročia
úmrtia pápeža Pacelliho (9. 10.
1958), vatikánsky arcibiskup prečítal
pozdravný telegram pápeža
Františka. "Veľká pastierska postava,
úprimný priateľ ľudstva a verný
služobník Evanjelia," týmito slovami
pápež definuje svojho ctihodného
predchodcu. Jeho "zbožným
ctiteľom" praje, aby "podporovali
kresťansky hrdinský príklad pápeža
Pia XII., a aby sa tak stávali
nástrojom tohto mieru, založeného
na spravodlivosti, za ktorú nikdy
neprestal prosiť." 



VV čaSEčaSE OdOd 29.10.2018 29.10.2018 dOdO 04.11.201804.11.2018
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 4.11. - 10.11. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Kurucová.   
Spovedanie chorých: 2. november je zároveň prvým piatkom v novom mesiaci. Chorých
budem navštevovať dopoludnia, prípadné zmeny oproti minulému mesiacu nahláste, prosím,
v skaristii.
Sviečka za nenarodené deti: Každoročne sa 2. novembra koná akcia s názvom „Sviečka za
nenarodené deti“, ktorú organizuje Fórum života. Jej cieľom je, aby si ľudia okrem svojich
blízkych zosnulých spomenuli aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri potrate, či už
prirodzenom alebo umelom. K tejto akcii sa môžete pripojiť zapálením sviečky v oknách
svojich domovov vo večerných hodinách 2. novembra. Sviečky si môžete vyzdvihnúť za 1€ v
sakristii. Svojím príspevkom podporujete aktivity Fóra života v činnosti pre podporu života.
Zmena času sv. omší: Od tejto nedele sa mení čas slávenia večernej sv. omše počas týždňa z

1830 na 1800. Sv. omša v utorok ráno sa presúva do nového kostola na 800. V starom kostole

tak budú pravidelné sv. omše len v sobotu večer o 1800. 
Nácvik zborov:  V stredu po sv. omši  nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých, v sobotu

o 1330 v pastoračnom centre detský zbor. 

1. november: V tento deň po pobožnosti na našom cintoríne (o 1400) budem požehnávať
nové náhrobné kamene-pomníky vašich blízkych. Nahláste ich prosím v sakristii.
2. november: Je to deň Spomienky na všetkých verných zosnulých. Sv. omšu s týmto úmyslom

(za duše v očistci) budem sláviť ráno o 700 v starom kostole. Večerná sv. omša o 1800 bude v
novom kostole a bude obetovaná za tých zosnulých, ktorých mená napíšete na lístok a
vhodíte do označenej skrinky. Váš ľubovoľný milodar, ktorý k tomu pripojíte, bude použitý na

opravu kostola sv. Joachima a Anny. Pred touto sv. omšou sa o 1720 budú birmovanci modliť
pobožnosť krížovej cesty za nenarodené deti. 
Rozpis lektorov:
Všetkých svätých: 08.00 hod. - r. Musákova; 10.00 hod. - J. demčák, d. Slivková;
Všetkých verných zosnulých: 18.00 hod. - P. Tóth, R. čelková;
31. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Š. Fenika; 10.00 hod. - r. Baníkova, r.
Hrubovska.
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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 29.10.201829.10.2018 Spovedanie: 1600

Sv. omša: 1800 + Jozef Lipovský (15. výročie), 
Jozef Lipovský

Poklona Sv. olt.:   1845

uu TOROKTOROK 30.10.201830.10.2018 Sv. omša: 800 Na úmysel bohuznámej osoby 

SS TREdaTREda 31.10.201831.10.2018 Spovedanie: 1600

Sv. omša: 1800 + Ján, Veronika

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 01.11.201801.11.2018
Všetkých svätých (slávnosť) –
prikázaný sviatok 

Sv. omša: 800 + Mária (20. výročie) a Jozef 
Dzurdženikoví  

Sv. omša: 1000 ZBP Martin Hreha (60 r.)

Pobožnosť na cintoríne: 1400

PP IaTOKIaTOK 02.11.201802.11.2018
Spomienka na všetkých verných
zosnulých

Sv. omša: 700 (JaA)  Za duše v očistci

Spovedanie: 1630

Krížová cesta:  1720

Sv. omša: 1800 Za vašich zosnulých

SS OBOTaOBOTa 03.11.201803.11.2018 Fatimská sobota: 700

Sv. omša: 800 Za ctiteľov BSJ a členov     
Ružencového bratstva 

Sv. omša:              1800 (JaA)  ZBP Eva Bérešová (65 r.)    

NN EdEľaEdEľa 04.11.201804.11.2018
31. NEDEĽA V CEZROČNOM

OBDOBí

Sv. omša: 800 za farnosť  

Sv. omša: 1000 + Pavel   

Sv. ruženec:     1430 výmena tajomstiev         

LITuRgIcKýLITuRgIcKý PROgRaMPROgRaM OdOd 29.10.2018 29.10.2018 dOdO 04.11.201804.11.2018

„Nikdy nežobri o to, čo je v tvojej moci si zarobiť.“ (Miguel Cervantes)


