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Boh prišiel v Ježišovi Kristovi,
aby dal nášmu životu nádej,

že tento svet objíma a nesie Jeho láska,
preto smieme veriť vo Svetlo napriek tme,

v Lásku napriek utrpeniu sebectva.
Celou dušou sa priblížiť k hlbokému tajomstvu Vianoc,

naplniť si srdce pokojom,
posilniť sa v láske a vďačnosti.

To nech Vám uštedrí betlehemské Dieťa.
Betlehem spojil nebo so zemou,

Boh a človek sa tu stretli a pozreli si do očí...

Zo srdca Vám prajem a v modlitbách vyprosujem, aby Dieťa uložené v jasliach
sa narodilo i vo Vašich srdciach. Nech pokoj, láska a radosť je Váš každodenný
hosť. Nech bôľne chvíle Vášho života sprevádza jediná istota, že kríž nesený
spolu s Ježišom nikdy nie je nezmyslom. 

o. Marcel a redakcia čaospisu Mariannum
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Adventné zamyslenie: Čo zvláštne môžu kresťania
ponúknuť druhým ľuďom? 

Nie čo, ale koho zvláštneho? Ježiša Krista.

Kresťania, ktorí uprostred biedy a núdze
svojej doby bojujú za ľudskejší svet, nemajú
zväčša v zálohe skvelé sociálne plány, lepšie
finančné koncepcie, často ani väčší
idealizmus. Majú iba jedno – Boha v mysli, v
srdci, aby ho mohli rozdávať ďalej. Boh nás
pozná a chápe nás v našej ľudskosti. Mnohí
ľudia sú dnes často osamelí; cítia sa
opustení v anonymnej spoločnosti. Ani web
so všetkými sociálnymi sieťami nenahradí
to, čo je osobné... Zostáva v nás túžba, aby
sme boli prijímaní takí, akí sme, so svojimi
silnými i slabými stánkami. Naša kresťanská
zvesť znie - Boh miluje každého jednotlivca
takého, aký je. Je to veľké posolstvo, hlavne
pre ľudí, ktorí sú v kríze, alebo si kladú

otázky o zmysle života a o budúcnosti. 
Kto sa rozhodne pre život s Ježišom a v
Cirkvi, často sa ocitá v nebezpečenstve že
pôjde osamelou a nepochopenou cestou.
Tu a teraz je dôležitá „cirkev v malom“, malé
kresťanské bunky, domáce cirkvi,
modlitbové stretnutia rôznych skupín,
biblické krúžky, duchovné spoločenstvá,
stretnutia mladých, študijné skupiny atď. V
láskavom spoločenstve s menším počtom
osôb a v priateľstve, kde je každý prijatý
taký aký je, sa môžu kresťania spoločne
posilňovať vo viere, modliť sa, skúmať a
hľadať Božiu vôľu a spoznávať učenie Cirkvi. 
„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju
osolia?” (MT 5,13)
Zdroj: Docat. Sociálna náuka Cirkvi pre mladých

(spracovala Dzurovčinová Jana)

Š t e d r ov e č e r n á
liturgia
Úvod

Keď zazvonia zvony, všetci sviatočne

oblečení stoja pri stole, na ktorom pri
rozložených jedlách horí zapálená svieca.
Otec alebo mama začnú modlitbu Anjel
Pána.

Evanjelium
Potom niekto z rodiny prečíta vianočné
evanjelium (Lk 2, 1-14):
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta

vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento
prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval
Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do
svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z
galilejského mesta Nazaret do Judey, do
Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem
lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu,
aby sa dal zapísať s Máriou, svojou
manželkou, ktorá bola v po žehnanom
stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu.
I porodila svojho prvorodeného syna,
zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ,
lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V
tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci
bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich
Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva.
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Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im
povedal: "Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú
radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom:
Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil
Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude
znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do
plienok a uložené v jasliach." A hneď sa k
anjelovi pripojilo množstvo nebeských
zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: "Sláva
Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle."

Pieseň
Po evanjeliu všetci zaspievajú pieseň,
napríklad Narodil sa Kristus Pán (JKS 44).

Modlitba detí:
Ďakujeme, Otče milý,
vo vianočnej slávnej chvíli,
za to, že sme mohli zas ́
dožiť tento svätý čas.

že môžeme oslavovať, 
Krista Pána zvelebovať
dnes v deň Jeho narodenia,
v deň záchrany a spasenia.

Prijmi, Pane, naše chvály
hoc ́ nás je len hlúčik malý,
ale hlúčik, čo Ťa ľúbi
ako iba málo z ľudí!

Spievame a modlíme sa,
z Písma Tvojho učíme sa,
deti Tvoje veľké, malé.
Nech Ti všetko slúži k sláve!
Amen.

Chvály, prosby a poďakovania:
Každý člen rodiny vysloví chválu,
poďakovanie alebo prosbu za rodinu,
priateľov; na záver prosieb sa spoločne
modlí Otče náš. Môže nasledovať modlitba
za zosnulých v rodine Odpočinutie večné.
A na zakončenie: Milosť nášho Pána, Ježiša
Krista, a láska Božia i spoločenstvo Ducha
Svätého nech je s nami všetkými. Amen.
(Členovia rodiny si navzájom zaželajú
požehnané sviatky.)

Požehnanie jedla:
Požehnaj, Bože, toto jedlo, nám na úžitok a
Tebe na chválu. Prosíme Ťa, Pane, buď
častým hosťom v našom dome a daj, aby
sme boli hodní darov, ktorými si nás
obdaroval. Prosíme Ťa aj o chlieb pre tých,
ktorí ho nemajú. Amen.

Modlitba po večeri:
Pán oznámil, aleluja, svoju spásu, aleluja.
Nasýtil si nás hojnosťou svojich darov, Pane,
naplň nás aj svojím milosrdenstvom. Ty žiješ
a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Dodatočné oznamy
Folklórny súbor Lipovec a naša farnosť srdečne pozývajú na vianočný koncert „Poďme

všetci do Betlema“. V nedeľu 30. 12. o 1600 v našom farskom kostole. Z tohto dôvodu
nebude popoludňajšia pobožnosť. Na koncert si môžete priniesť sviečky opatrené krytom
na spoločné spievanie piesne Tichá noc.
Betlehemci: Radostnú zvesť Ježišovho narodenia budú ohlasovať po požehnaní v kostole

naši betlehemci na Narodenie Pána popoludní od 1300, prípadne aj na sviatok sv. Štefana

popoludní ale v oboch prípadoch len do 2000. V neskorších hodinách ich neočakávajte.
Milodary, ktoré im dáte do pokladničky, budú určené na dokončenie farského dvora. Ak
chcete dať niečo betlehemcom, dajte to priamo im.
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Diakon

Do radostnej vianočnej atmosféry nám

liturgický kalendár hneď uvádza aj smutnú
udalosť zo života svätého Štefana diakona –
jeho ukameňovanie, mučenícku smrť.
Pribúdajúce hroby kňazov a nízke počty
bohoslovcov v seminároch sú výzvou pre
veriacich modliť sa nielen za nové duchovné
povolania, ale aj za mužov ochotných
pomáhať kňazom v diakonskej službe. Naša
živá farnosť a silné spoločenstvo modliacich
sa mužov,  môžu byť podnetom  k takejto
ušľachtilej službe na pomoc kňazovi. U nás
je trvalý diakonát ojedinelý. Z obrazovky
televízie LUX možno poznáme českého
psychiatra, Maxa Kašparu – ženatého
gréckokatolíka, ktorý je trvalým diakonom a
nám najbližšie je pán diakon Michal Horvát

– ženatý Róm z Hanušoviec nad Topľou. Bol
veľkou oporou duchovnému otcovi Jánovi
Demetrovi vo Vechci, kde sa aktívne venoval
Rómom a vyučoval náboženstvo aj naše deti
v Čemernom. Vyštudoval teológiu pre laikov
a svojou službou diakona napomáha k
duchovnému rastu svojho etnika.
Katolícka cirkev pozná rád diakonátu buď
trvalý alebo dočasný. Dočasný rád
diakonátu je prvým stupňom kňazstva pri
ktorom sa predpokladá prijatie druhého
stupňa kňazstva – presbyterát. V našich
diecézach sa zväčša rád diakonátu udeľuje v
závere piateho ročníka teologickej fakulty a
formácie v kňazskom seminári. Po skončení
teologických štúdií v závere šiesteho ročníka
sa udeľuje diakonom druhý stupeň kňazstva
– presbyterát. 

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)

Štefan, diakon, prvý
mučeník

Meno Štefan znamená koruna. Štefan bol

prvým Ježišovým učeníkom , ktorý podstúpil
za neho mučenícku smrť. Bol diakonom
prvej Cirkvi, bol ustanovený, aby sa staral o
vdovy a o chudobných. O jeho živote sa v
krátkosti píše v Skutkoch apoštolov. Štefan
neohrozene vyznával svoju vieru, hovoril vo
veľkej múdrosti a mnohí sa na jeho kázanie
obrátili. Nepriateľom Cirkvi sa to však
nepáčilo. Pri jeho múdrosti však strácali
argumenty, a tak našli mužov, ktorí krivo

svedčili, že hovoril proti Bohu. Štefan však
neohrozene stál pred svojimi nepriateľmi.
Biblia hovorí, že jeho tvár bola ako tvár
anjela. Hovoril o Ježišovi ako o prisľúbenom
Mesiášovi. Vyčítal svojim nepriateľom, že
mu neuverili. Vtedy ich pochytil veľký hnev
a začali kričať. Štefan sa však uprene díval
do neba a povedal: „Vidím nebo otvorené a
Ježiša stáť po pravici Boha“.
Vtedy si nepriatelia zapchávali uši, schytili
ho, vyviedli von z Jeruzalema a tam ho
kameňovali až na smrť. Kým ho kameňovali,
on sa modlil: „Pane Ježišu, nezapočítaj im
tento hriech.“ Po týchto slovách zomrel. Pri
jeho smrti bol prítomný aj Šavol, budúci
veľký apoštol Pavol.

Zdroj: http://www.zivotopisysvatych.sk
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Jed

Muž prišiel za svojím otcom a povedal

mu: „Otec, neznášam svoju ženu. Chcem sa
jej zbaviť, no nechcem byť obvinený z
vraždy. Vieš mi nejako pomôcť?“ Otec
chvíľu mlčal. Potom riekol: „Áno. Mohol by
si jej podať jed. Zoženiem ti ho. No musíš to
urobiť tak, aby ťa po smrti tvojej manželky
nikto nepodozrieval, že si za tým. Staraj sa o
ňu, buď milý, trpezlivý, štedrý, vypočuj ju. A
každý deň jej daj do jedla trochu jedu. Tak
tvoja žena pomaly umrie.“ O pár dní sa syn
vrátil k otcovi a s plačom mu povedal: „Už si
neprajem smrť svojej ženy! Uvedomil som
si, že ju milujem, ale už som ju otrávil
práškom, ktorý si mi dal.“ Otec ho s

úsmevom upokojoval: „Netráp sa! Dal som
ti ryžovú múku.“

Múdrosť bez lásky ťa urobí skazeným.
Spravodlivosť bez lásky ťa urobí
neľútostným.
Diplomacia bez lásky ťa urobí pokrytcom.
Úspech bez lásky ťa urobí nadutým.
Bohatstvo bez lásky ťa urobí lakomým.
Poslušnosť bez lásky ťa urobí servilným.
Chudoba bez lásky ťa urobí povýšeným.
Krása bez lásky ťa urobí smiešnym.
Autorita bez lásky ťa urobí tyranom.
Práca bez lásky ťa urobí otrokom.
Jednoduchosť bez lásky ti vezme silu.
Modlitba bez lásky ťa urobí introvertom.
Zákon bez lásky ťa urobí strojom.
Politika bez lásky ťa urobí sebcom.
Viera bez lásky ťa urobí fanatikom.
Kríž bez lásky sa zmení na utrpenie.
Život bez lásky... nemá zmysel.
Zdroj:  Bruno Ferrero:  Zaplátané srdce

(spracovala Anna Sabolová ml.)  

1. čítanie: Mich 5, 1-4a
Ž: 80, 2ac+3bc. 15-16. 18-19
Refrén: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme
spasení.
2. čítanie: Hebr 10, 5-10
Evanjelium: Lk 1, 39-45

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Príbeh Márie náhliacej sa za Alžbetou vždy znova fascinuje jednoduchosťou a silou. Veď
Matka Mesiáša nemôže ani domyslieť, aké vzácne dieťa nesie vo svojom lone, keď s
jednoduchou úprimnosťou prichádza ku svojej staršej tete, aby jej pomohla. Uverila Bohu
a on jej bude postupne ukazovať, aké veľké veci skrze ňu koná. Nie je to vzdialené nášmu
životu. Keď sa pokúsime porozumieť obyčajným pozvaniam, ktoré nám Boh kladie na srdce,
i v celkom obyčajných situáciách, napríklad pri upratovaní doma, stretávame sa s konajúcim
Bohom. I v obyčajných všedných momentoch je Pán s nami a koná, možno práve v týchto
dňoch bude skrze nás konať veľké veci.   (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára.
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Betlehemské svetlo slovenskí skauti posunuli do Poľska a
Ukrajiny

Bratislava 17. decembra (TK KBS) Slovenskí skauti v sobotu

15. decembra, vo večerných hodinách, priviezli na Slovensko
betlehemské svetlo, ktoré prevzali od rakúskych skautov počas

slávnostnej ceremónie v Linzi. Nasledujúce ráno odovzdali svetlo počas svätej omše vo
Svite poľským skautom a v Užhorode skautom z Ukrajiny. V Poprade ho v nedeľu prijal
prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Svetlo bude aj vďaka slovenským skautom
tradične putovať cez celé Poľsko, pobaltské krajiny a Rusko až na Sibír. 
V sobotu, 15. decembra, sa v rímskokatolíckej katedrále Mariendom v Linzi uskutočnila
ekumenická slávnosť, na ktorej rakúski skauti odovzdali Betlehemské svetlo členom

európskych organizácií, medzi ktoré patrí aj
Slovenský skauting. 
V nedeľu, 16. decembra, v ranných hodinách
priniesli slovenskí skauti Betlehemské svetlo
do Svitu, kde ho zástupcovia Náčelníctva
Slovenského skautingu a skauti zo Slovenska
odovzdali na svätej omši poľským skautom.
Svetlo sa bude šíriť cez celé Poľsko,
pobaltské krajiny do Ruska a na ďalekú Sibír.
„Odovzdávanie Betlehemského svetla
poľským skautom sa od vstupu Slovenska a
Poľska do Európskej únie organizuje
každoročne vždy na inej strane hranice. V
minulom roku odovzdávali naši skauti svetlo
v Poľsku, v Zakopanom" povedal Marián
Suvák, koordinátor Betlehemského svetla na
Slovensku. 
Počas posledného víkendu pred Vianocami,
v sobotu 22.12., budú už od skorého rána
skautské posádky roznášať svetlo vlakmi po
celom Slovensku a doručia ho do viac ako
330 miest a obcí a všade tam, kde nie je
vlakové spojenie. Betlehemské svetlo zažiari
aj na najvyššie položenom obývanom
mieste na Slovensku, na Lomnickom štíte. 
Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru a
jednoty – spoločných univerzálnych hodnôt
vlastných ľuďom bez ohľadu na to, akého sú
vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia
alebo či sú bez vyznania. 

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

Svätý Otec: Nezosvetšťujme Vianoce,
sviatok Božích prekvapení

Vatikán 19. decembra (RV) V

predvianočnom týždni Svätý Otec
František pri stredajšej generálnej
audiencii vyzval v katechéze k správnemu
prístupu k Vianociam. Bez otvorenosti
srdca pre Boha a jeho prekvapenia sa pre
nás Vianoce stanú čisto svetskou oslavou.
Najväčším vianočným prekvapením je to,
že „Najvyšší je malé bábätko“, „Božie
Slovo je nemluvňa“, neschopné hovoriť,
zdôraznil pápež František:
„Vianoce sú oslavou neslýchaných vecí
Božích, alebo lepšie povedané, oslavou
neslýchaného Boha, ktorý prevracia našu
logiku a naše očakávania. Mať Vianoce
teda znamená prijať na zemi prekvapenia
Neba.“ „Žiaľ, možno sa spliesť v tom, čo
oslavujeme a namiesto novostí Neba dať
prednosť bežným pozemským veciam. Ak
Vianoce zostanú len pekným tradičným
sviatkom, kde sme v centre my a nie On,
bude to premárnená príležitosť. Prosím
vás, nezosvetšťujme Vianoce!“ - varoval
Svätý Otec.



VV čaSEčaSE OdOd 24.12.2018 24.12.2018 dOdO 30.12.201830.12.2018
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 30.12. - 5.1. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Brehovská.         
Spoveď: Dnes popoludní je posledná príležitosť vyspovedať sa pred vianočnými sviatkami.  Od

1500 spovedáme v Bazilike Narodenia Panny Márie. 
Betlehemské svetlo: Betlehemské svetlo budeme roznášať po Čemernom na Štedrý deň, v

pondelok 24. 12. po rannej svätej omši o 800.

detský zbor bude mať nácvik na 2. sviatok vianočný 26. 12. o 930 v pastoračnom centre.

Následne bude spievať pri sv. omši o 1000.
duo sakrálnej hudby „Sanctus“ z Moskvy Nikolaj a Vasilisa nás budú na sviatok sv. Štefana
sprevádzať počas oboch sv. omší. Po omšiach nasleduje krátky koncert. Pri východe z kostola
môžete do pripravenej pokladničky vhodiť dobrovoľný príspevok, ktorý umelec použije na
liečbu svojho syna.
duchovná adopcia počatého dieťaťa: 25.12. sa končí duchovná adopcia počatého dieťaťa.
Táto adopcia začala 25.3. na sviatok Zvestovania Pána a trvala 9 mesiacov. Na ďalší rok bude
aj nová možnosť zapojiť sa. Každý zo zúčastnených sa môže tešiť, že sa mu takouto formou
podarilo prispieť k ochrane ohrozeného dieťaťa. Ďakujeme.
Bambino Luci: Detsko-mládežnícky spevácky zbor pozýva na Vianočný koncert, ktorý sa

uskutoční v stredu 26.12.2017 o 1600 v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad
Topľou. Všetci sme srdečne pozvaní.
Požehnanie rodín: Na sviatok Svätej rodiny na budúcu nedeľu bude po homílii požehnanie
rodín spojené s obnovením manželských sľubov. Prosím manželov, aby podľa možnosti boli na
svätej omši vedľa seba. 
Roznášanie sv. prijímania chorým: Počas sviatkov budeme roznášať sv. prijímanie chorým na
slávnosť Narodenia Pána 25.12. a potom na slávnosť Panny Márie Bohorodičky na Nový rok
1.1. dopoludnia. V prípade nemožnosti navštíviť chorých prosím príbuzných, aby nás
informovali v sakristii.

Zimný štadión: Aj v dnešnú nedeľu máme k dispozícii zimný štadión od 1615 do 1715.
Poprosím účastníkov korčuľovania o poplatok 2 € na dospelú a 1 € na nedospelú osobu.
Zodpovedná osoba bude určená.
Rozpis lektorov:
Narodenie Pána (1. sviatok vianočný): 00.00 hod. - birmovanci; 08.00 hod. - r. Š. Fenika;
10.00 hod. - birmovanci;
Sv. Štefana (2. sviatok vianočný): 08.00 hod. - r. Musákova; 10.00 hod. - r. Mudrákova;
Nedeľa Sv. rodiny: 08.00 hod. - r. Nutárova; 10.00 hod. - r. Kľučárova.

stran
a 7



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 24.12.201824.12.2018
Štedrý deň 

Sv. omša: 800 Na bohuznámy úmysel  

UU tOROKtOROK 25.12.201825.12.2018
Narodenie Pána (slávnosť s
oktávou) 

Sv. omša: 0000 za farnosť  

Sv. omša: 800 ZBP Mária Kmeťová (80 rokov)

Sv. omša: 1000 ZBP Marek s rod. a Blanka s rod. 

SS tREdatREda 26.12.201826.12.2018
Sv. Štefana, prvého mučeníka
(sviatok)  

Sv. omša: 800 + Mária (15. výr.), Oldřich, Mária

Sv. omša: 1000 + Michal (20. výročie) 

ŠŠ tVRtOKtVRtOK 27.12.201827.12.2018
Sv. Jána, apoštola a evanjelistu
(sviatok)

Sv. omša: 1800 + Ján (40. výročie), Mária, Ján, 
Valéria 

PP iatOKiatOK 28.12.201828.12.2018
Svätých neviniatok, mučeníkov
(sviatok)  

Sv. omša: 1800 + Mária  

SS OBOtaOBOta 29.12.201829.12.2018
Piaty deň oktávy Narodenia Pána 

Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 ZBP Jozef a Anna s rodinou 

Sv. omša (Jaa): 1800 za duše v očistci 

NN EdEľaEdEľa 30.12.201830.12.2018

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A
JOZEFA

Sv. omša: 800 + Katarína Slováková 

Sv. omša: 1000 za farnosť 

Koncert     1600

LitURgiCKýLitURgiCKý PROgRaMPROgRaM OdOd 24.12.2018 24.12.2018 dOdO 30.12.201830.12.2018

„Úsmev a dobrá nálada sú známkou víťazstva nad osudom.“ Stefan Garzyňksky)


