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Stretnutie predsedov biskupských konferencií

„Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ (Lk 6, 38)

Pápež František vo štvrtok 21. februára otvoril vo Vatikáne stretnutie predsedov

biskupských konferencií celého sveta, hláv východných katolíckych cirkví a predstavených
reholí, zamerané na ochranu mladistvých, ktoré potrvá do nedele 24. februára. 
Celkovo 190 účastníkom zhromaždeným od 9. hodiny ráno v Synodálnej aule sa po úvodnej
modlitbe prihovoril Svätý Otec František. Vysvetlil, že stretnutie inicioval s cieľom, aby „všetci
spoločne načúvali Duchu Svätému a v oddanosti Jeho vedeniu načúvali volanie maličkých,
ktorí žiadajú spravodlivosť“.
„Na našom stretnutí spočíva ťarcha pastoračnej a cirkevnej zodpovednosti, ktorá nás zaväzuje
spoločne diskutovať, spôsobom synodálnym, úprimným a dôkladným, o tom, ako čeliť
tomuto zlu, ktoré zraňuje Cirkev i ľudstvo. Svätý Boží ľud na nás hľadí a očakáva od nás nie
jednoduché a samozrejmé odsúdenia, ale konkrétne a účinné opatrenia, ktoré treba urobiť.
Chce to konkrétnosť.“
„Začnime teda našu cestu vyzbrojení vierou a duchom najvyššej parézie (priamosti), odvahy
a konkrétnosti.“ Po týchto slovách pápež František dal prítomným k dispozícii kritériá
sformulované rozličnými komisiami a biskupskými konferenciami ako vodiace línie a
východiskový bod pre aktuálne stretnutie. Pripomenul, že texty rozdané každému priamo v
aule predstavujú podnety, ktoré pochádzajú od nich samotných a nemajú im brániť v
kreativite, ktorá sa pri stretnutí žiada.
Svätý Otec tiež poďakoval Pápežskej komisii pre ochranu maloletých, Kongregácii pre náuku
viery a prípravnému výboru stretnutia za ich vynikajúcu prípravu podujatia. Svoj úvodný
príhovor zakončil prosbou o pomoc zhora: „Napokon prosím Ducha Svätého, aby nám bol
oporou v týchto dňoch a pomáhal nám premeniť toto zlo na príležitosť povedomia a očisty.
Panna Mária nech nám svieti v úsilí uzdraviť ťažké rany, ktoré škandál pedofílie spôsobil ako
maličkým, tak i veriacim.“

(www.tkkbs.sk, pripravil Marcel Stanko)
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Modlitba starých rodičov je bohatstvom

Modlitba starých ľudí, starých rodičov je

dar pre Cirkev, je bohatstvom! Je veľkou
injekciou múdrosti aj pre celú ľudskú
spoločnosť, najmä pre tú, ktorá je príliš
zavalená prácou, príliš zaujatá, príliš
rozptýlená... „Niekto predsa musí spievať aj
za nich, ospevovať Božie znamenia,
ohlasovať Božie znamenia, modliť sa za
nich! Pozrime sa na Benedikta XVI., ktorý sa
v poslednom úseku svojho života rozhodol
prejsť na modlitbu a počúvanie. Je to
krásne! Modlitba starých ľudí je krásna.
Môžeme Pánovi ďakovať za prijaté
dobrodenia a zapĺňať tak prázdno
nevďačnosti. Môžeme sa prihovárať za
očakávania nových generácií a vzdať hold

pamiatke a obetám tých minulých. Môžeme
ambicióznym mladým pripomínať, že život
bez lásky je vyprahnutý. Bojazlivým mladým
môžeme povedať, že úzkosť z budúcnosti sa
dá prekonať. Mladých, príliš zamilovaných
do seba samých, môžeme poučiť, že väčšia
radosť je dávať než prijímať,“ hovorí Svätý
Otec. 
„Modlitba napokon neustále očisťuje srdce.
Chvály a prosby vysielané k Bohu
preventívne zabraňujú stvrdnutiu srdca v
trpkosti a v egoizme. Aký nepekný je
cynizmus starca, ktorý stratil zmysel svojho
svedectva, pohŕda mladými a neodovzdáva
im životnú múdrosť! A naopak, aké je
krásne, keď starý človek dokáže preniesť
povzbudenie na mladých, ktorí hľadajú
zmysel viery a života! To je skutočné
poslanie starých rodičov, povolanie starcov.
Slová starých rodičov pre mladých majú v
sebe niečo špeciálne. A oni to vedia... Ako
veľmi by som chcel Cirkev, ktorá by
prekypujúcou radosťou z nového objatia
mladých so starými čelila kultúre
vyraďovania! A o toto dnes prosím Pána, o
toto objatie.“                                      

Zdroj:  Pápež František a Marco Pozza: OTČE NÁŠ. 
(spracovala Jana Dzurovčinová)

(z rozhovoru pápeža Františka s donom Marcom Pozzom)
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Tour de Morava
Nedeľa 5. augusta 2018 – deň „2“

Prichádzame ku širokému schodisku (asi

sedem metrov), ktoré nás vyprevádza k
bazilike a na opačnej strane ide smerom
dole – kam, to ešte neviem. 
Schodište, ktoré vedie k bazilike je delené
po päť schodov, po ktorých je potom asi tri
metre široké odpočívadlo. Na každom
stupni sú mená darcov, ktorí prispeli na
postavenie tohto schodišťa. To sa opakuje
až kým nevyjdeme hore na cestu pred
bazilikou. Schodište je z obidvoch strán
olemované kamenným múrikom, ktorý je
na niektorých odpočívadlách prerušený, aby
sprístupnil cestu k stánkom. Po obidvoch
stranách schodišťa sú drevené stánky
uložené do tvaru širokého písmena „Y“ ako
keby otvárali svoju náruč pred bazilikou. V
stánkoch kúpite všetko. Suveníry, hračky,
sakrálne predmety, občerstvenie, sladkosti,
zmrzlinu, nanuky, studené i teplé jedlá.
Vychádzame hore a pod cestou, ktorá je pod
bazilikou, je murovaný stánok s
občerstvením a terasou so sedením. Tu už
nás čakajú  vrchári (naši chlapci, ktorí ten
kopec zvládli rýchlejšie ako my) aj s
občerstvením. Po takom dlhom výstupe
nám dobre padne pohár na osvieženie. S
vyvesených oznamov sa dozvedáme, že
ďalšia svätá omša bude o 15.00. Takže ešte
máme čas na obed. Keďže tu je veľmi málo
miesta na to, aby sme sa aj naobedovali,
odchádzame ďalej do reštaurácie, ktorá je v
Poutním dome 3. Reštaurácia je na prvom
poschodí, ale na širokom schodišti je dosť
miesta aj na naše bicykle. Tie sme tam

uložili a vchádzame dnu. Je tu príjemne, aj
keď veľmi hlučno, ale pri takom množstve
ľudí a takom pohybe, ktorý tu je sa ani
nečudujem. Postavíte sa do radu. Keď na
vás príde rad, tak si zapýtate, čo ste si
vybrali z ich ponuky. Polievku dostanete
hneď. No a na druhé jedlo si musíte trošku
počkať. Keď už je nachystané, tak
obsluhujúci personál vyvoláva názov jedla. 
V tej reštaurácii majú zaujímavé osvetlenie.
Kruhové led svietidlo, ktoré visí zo stropu.
Píšem o tom preto, lebo pri troche šťastia,
správnym postavením fotografovaného
objektu a dobrým uhlom fotoaparátu
vzniknú zaujímavé fotky. Na tej našej je
Mišo ako keby so svätožiarou nad hlavou. V
tej súvislosti ma napadá jeden slogan: „To
nevymyslíš, to je život.“ 
Po dobrom obede vychádzame von, aby
sme uvoľnili miesto ďalším. Vedľa domu je
parkovisko a za ním veľké trávnaté
odpočívadlo aj s lavičkami. Toto miesto
využívame na poobedňajší odpočinok a
skoro všetci si líhame do trávy. Čas rýchlo
letí a za chvíľu sa blíži tretia hodina a tak
všetci stávame, opúšťame naše dočasné
ležovisko a presúvame sa k bazilike.
Vchádzame dnu a obsadzujeme miesto na
pravej strane za spovednicou pri kaplnke sv.
Sebastiána. Ešte sme sa nestihli ani
poriadne porozhliadať a už sa začína svätá
omša. Počas svätej omše je služba svätej
spovede. Niektorí naši členovia túto
jedinečnú možnosť, na takom jedinečnom
duchovnom mieste, využívajú. Náš
duchovný otec Marcel stojí pri oltári ako
spolu celebrant. Celkom dobre mu to ide v
českom jazyku. Dobre. Kým my budeme
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1. čítanie: 1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23
Ž: 103, 1-2. 3-4. 8+10. 12-13
Refrén: Milostivý a milosrdný je Pán.
2. čítanie: 1 Kor 15, 45-49
Evanjelium: Lk 6, 27-38

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Milujte svojich nepriateľov… Nedávno jeden farník
pražskej farnosti pristúpil ku kňazovi s otázkou: „Ako
mám v kostole dať znak pokoja jednej významnej politickej osobnosti, keď toho človeka
považujem za skorumpovaného a zlého?“ Čo s tým? Božie slovo je nekompromisné:
„Milujte svojich nepriateľov… Buďte milosrdní… Odpúšťajte...“ Znamená to, že sa máme
stať naivnými hlupákmi? Ježiš nehovorí o hlúposti, predpokladá, že učeníci dobre vedia, s
kým hovoria. Dobrota učeníkov nemá slúžiť ďalšiemu zlu zlovoľných ľudí ani podporovať
naivitu. Ale dáva šancu i zlým ľuďom, aby sa mohli prebrať a okúsiť, že dobrota existuje a
je oveľa lepšou cestou než zlo či nenávisť, ktoré človeka pohltia a následne zničia. 

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára.

aktívne účastní na svätej omši na tomto
najstaršom mariánskom pútnickom mieste v
českej republike, vy si na pokoji môžete
prečítať aké informácie som našiel o tomto
mieste. Začnem pekne od začiatku, to
znamená, začnem najstaršou históriou
Svatýho Hostýnu.
Hora Hostýn bola pre svoju strategickú
polohu na jantárovej ceste (od
Stredozemného až k Baltickému moru)
obývaná už v praveku. Na úpätí hory sa
nachádza pod vrstvou našej novodobej
kresťanskej histórie staré keltské oppidum
(oppidum - lat. mesto - je spravidla väčšie
opevnené stredisko výroby a obchodu
/často aj správnej, spoločenskej a kultúrnej
moci/ v dobe železnej v strednej Európe. Ich
vznik sa najčastejšie spája s kmeňmi Keltov
a Dákov. Všade kam keltské kmene v Európe
prenikli, sa našli stopy po väčších sídliskách.
Boli zvyčajne budované vo vyššie

položených miestach vhodných pre obranu.
Boli dôkladne opevnené a ochraňovali ich
silné vojenské posádky. V obdobiach
nebezpečenstva sa do nich sťahovali aj
roľníci z okolitých osád. Preto sa stavali v
hĺbke vlastného územia a bol z nich dobrý
prístup do okolitej krajiny). Oppidum o
rozlohe 20 ha malo tvar ľadvinky a bolo
obohnané valom dlhým 1835 m, ktorý
prerušovali dve brány. Obranný val bol
postavený z hliny, kameňov, piesku a
popola. Ešte aj dnes zachovalý val má
miestami výšku až desať metrov a šírku
pätnásť až dvadsať metrov. História tohto
miesta sa začína niekde v rokoch 1200 pred
n.l.. Podľa archeologických výskumov toto
miesto zľahlo popolom ešte pred začiatkom
nášho letopočtu. Po nich sa už začína písať
nová história, kedy dochádza k osídleniu
slovanmi.  
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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Artista

Vedúci jednej skupinky artistov raz

rozprával o svojom čísle, ktorým každý večer
fascinoval stovku divákov vo veľkom cirkuse.
Vysvetľoval: „Musím mať absolútnu dôveru
v môjho kolegu, ktorý ma zachytí, keď
dokončím premet. Publikum by sa mohlo
nazdávať, že to ja som veľká hviezda
manéže, ale tou naozajstnou hviezdou je
môj kolega Joe. On musí byť pripravený
presne ma uchopiť v zlomku sekundy a
chytiť ma vo vzduchu, keď sa blížim vo
švihu.“
„Ako to dokáže?“ opýtal som sa.
Povedal mi: „Fígeľ je v tom, že artista, ktorý
letí vo vzduchu, nerobí nič. O všetko sa stará
kolega, ktorý ho zachytí. Keď letím smerom
k Joeovi, musím len natiahnuť ruky a čakať,
že ma chytí a bezpečne vytiahne na plošinu
za hrazdou!“
„Vy nerobíte nič?! Spýtal som sa
prekvapený.

„Nič,“ zopakoval. „To najhoršie, čo môže
artista pri premetoch vo vzduchu urobiť, je
pokúsiť sa chytiť sa svojho spoločníka. Nie ja
mám chytiť Joea, ale on mňa, to je jeho
úloha. Ak by som ho chytil za zápästia,
mohol by som mu ich polámať alebo on by
mohol polámať tie moje, a to by bol koniec
pre nás oboch. Jeden musí lietať a ten druhý
chytať. Ten prvý musí mať dôveru a
natiahnuť ruky k spoločníkovi, ktorý je
pripravený chytiť ho.“

Ježišove posledné slová zneli: „Otče, do

tvojich rúk porúčam svojho duchu“ (Lk

23,46)

Zomrieť znamená mať dôveru v toho, to je

pripravený prijať nás. Postarať sa o

zomierajúceho znamená povedať mu:

„Neboj sa, pamätaj, že si milované Božie

dieťa. On bude na druhom konci, keď urobíš

ten veľký skok. Nepokúšaj sa chytiť sa ho, on

zachytí teba. Len natiahni ruky, maj dôveru,

dôveru, dôveru.“

„Toto je čas dôvery,“ vraví Ježiš. „Lebo smrť

nie je to, čo si myslíte.“ Kresťania nie sú

odborníci v tom, ako dať „zbohom“, ale v

tom, ako povedať „dovidenia“. Smrť pre nás

nie je bodkou, ale čiarkou.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Ľudia, ktorí lietali

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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František bude druhým pápežom, ktorý
plánuje navštíviť Japonsko

Japonsko 15. februára (TK KBS) Správu o

tom, že pápež František plánuje navštíviť
Japonsko v novembri tohto roka, uverejnila
väčšina katolíckych a nekatolíckych médií v
krajine. 
Kňaz Ryotaro Yamamoto z Tokia dúfa, že
návšteva pápeža bude púťou pokoja. Bol by
rád, keby František vyzval k úplnému
odmietnutiu jadrových zbraní. Rovnako aby
hovoril o nebezpečenstve využívania
jadrovej energie v krajine, kde kresťania
tvoria len zlomok z obyvateľstva, a tak by sa
jeho posolstvo dostalo aj k ľuďom iného
vierovyznania. 
Presný dátum jeho návštevy ešte nie je
známy, no je pravdepodobné, že pápež
príde do Japonska po 15. novembri, teda po
intronizácii nového japonského cisára.
Podľa predbežných informácií František
navštívi Tokio a Fukušimu. Svätý Otec má
tiež navštíviť Hirošimu a Nagasaki. Druhé
spomínané mesto je najkatolíckejším
mestom Japonska.
František bude druhým pápežom po Jánovi
Pavlovi II., ktorý navštívi Japonsko. Dávno
pred zvolením na Petrov stolec chcel páter
Jorge Mario Bergoglio ísť pracovať ako
misionár do Japonska. Zabránila mu v tom
choroba. Japonsko navštívil až ako biskup.
Spoločnosť Ježišova má oddávna úzke
vzťahy s krajinou vychádzajúceho slnka.
Totiž pred 470 rokmi sem kresťanstvo
priniesol sv. František Xaverský. Jezuiti boli
prvými misionármi, ktorí evanjelizovali
Japonsko.

Prednášky Petra Dubovského z podujatí 
v Prešove sú už online 

Košice 16. februára (TK KBS) Centrum pre

štúdium biblického a blízkovýchodného
sveta (C-SBBS) zverejnilo na svojom webe
www.biblia.rimkat.sk zvukový záznam
prednášok profesora Petra Dubovského SJ,
dekana Fakulty biblických vied PIB v Ríme a
popredného svetového biblistu o Exode a o
procese zmierenia medzi Jozefom a jeho
bratmi v Gn 37-50. Prednášky zazneli v
dňoch 12. - 14. februára 2019 v Prešove
počas verejnej prednášky a duchovnej
obnovy zorganizovanej C-SBBS. 
"Obidve témy sú veľmi dôležité pre nás
veriacich. S Exodom sa stretávame naprieč
Svätým písmom. Podstatným by malo byť
oveľa viac niečo iné, ako iba zodpovedanie
toho, či sa stal, a ako. S Exodom, resp. s
motívmi biblického Exodu korešponduje aj
viacero dnešných svetových výziev ako
migrácia, prolife aktivity a povedzme aj
Brexit. Jozefov cyklus nás učí, že sestrami a
bratmi sa v našich spoločenstvách stávame
celoživotne. Podľa Prof. Dubovského aj
téma zmierenia sa tiahne celou Bibliou,
pretože konflikty v nej, tak ako v živote, sú
všadeprítomné a vyjadril nádej, že každý sa
môže svojim kúskom podieľať na zmierení
vo svete, hoci to je nemožné dosiahnuť
úplne. C-SBBS vyjadruje vďaku prof. Petrovi
Dubovskému za jeho druhu sériu prednášok
(2017 a 2019) v Prešove," informoval za
organizátorov Róbert Lapko. 
Zdroj: www.tkkbs.sk   

(spracovala Anna Sabolová ml.)



vv časEčasE oDoD 25.02.2018 25.02.2018 DoDo 03.03.201903.03.2019
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 3.2. - 9.3. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena sabolová.   
Karneval: Dnes vás pozývame na rodinné popoludnie spojené s karnevalom a tombolou o

1500 v jedálni ZŠ Kukučínova ulica. K dispozícii budú „kreple“ a čaj zo školskej jedálne.  
výročie sobáša: V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si prvýkrát v košickej katedrále
spoločne pripomenieme jubileum manželov z celej arcidiecézy. Pozývame jubilujúcich
manželov do Katedrály sv. Alžbety na stretnutie s otcom arcibiskupom, kde dostanú osobitné

požehnanie: 26. mája o 1500 25. výročie manželstva a 13. októbra o 1500 50., 60. a 65.
výročie manželstva. Manželia, ktorí oslávia svoje jubileum v roku 2019 nech sa prihlásia u
svojho farára: strieborné výročie – 25 rokov do 1. apríla 2019 a 50, 60 a 65 rokov manželstva
do 1. októbra 2019. 
Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa rozpisu z minulého mesiaca.
Prípadné zmeny nahláste do štvrtka v sakristii.
výročná farská poklona: V nedeľu 3. marca bude vo farskom kostole celodenná poklona

Oltárnej sviatosti v rámci diecéznej ustavičnej poklony. Začne sa po sv. omši o 1000 a skončí
po popoludňajšej pobožnosti. Príďte podľa vašich možností.
Kostolné potreby: Prosíme veriacich, ktorí ešte chcú prispieť na kostolné potreby osobitnou
zbierkou, aby tak urobili do konca pracovného týždňa. Chceme urobiť vyhodnotenie, o čom
vás budeme informovať. 
2%: Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je
na stolíku pri východe z kostola i na našej webovej stránke. 

Nácvik zborov: V stredu po sv. omši  nacvičuje v kostole zbor dospelých, v sobotu o 1330 v
pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti). 
Zimný štadión: na dnes je kvôli karnevalu zrušený a zároveň končí aj prenájom ľadovej plochy
pre farnosť. Tešíme sa na vás na budúcu sezónu.
Rozpis lektorov:
8. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. -rod. Mudráková; 10.00 hod. - rod. slivková.

stran
a 7

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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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 
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PPoNDELoKoNDELoK 25.02.201925.02.2019 Sv. spoveď: 1630

sv. omša: 1800 + Michal (40. výročie), Anna 

Poklona Sv. Olt.: 1845

uu toRoKtoRoK 26.02.201926.02.2019 sv. omša: 800 + Igor, Štefan, Mária, Lýdia, 
Vladimír

ss tREDatREDa 27.02.201927.02.2019 Sv. spoveď: 1600

sv. omša: 1800 + Mária Vranská (20. výročie) 
(detská) 

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 28.02.201928.02.2019 Sv. spoveď: 1600 s poklonou

sv. omša: 1800 + Štefan, Júlia, Mária, Albert; 
+ z rodiny Majerčinovej

PP iatoKiatoK 01.03.201901.03.2019
Prvý piatok v mesiaci

Sv. spoveď: 1600

sv. omša: 1800 za ctiteľov BSJ a členov RB 

ss obotaobota 02.03.201902.03.2019
Prvá sobota v mesiaci  

Fatimská sobota: 700

sv. omša: 800 + Mikuláš Kmeť (10. výročie)      

sv. omša (Jaa): 1800 za farnosť (z 13. januára)  

NN EDEľaEDEľa 03.03.201903.03.2019

8. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

sv. omša: 800 ZBP Alojz Vlček (95 rokov) 

sv. omša: 1000 za farnosť 
VÝROČNÁ FARSKÁ POKLONA OLTÁRNEJ SVIATOSTI

Sv. ruženec     1430 + výmena tajomstiev 

LituRgicKýLituRgicKý PRogRaMPRogRaM oDoD 25.02.2018 25.02.2018 DoDo 03.03.201903.03.2019

„Človek nemá väčšieho nepriateľa než samého seba.” (Marcus Tullius Cicero)


