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1. Kto je človek?
2. Najväčší z Anonymov

3. Prahom pravdy je mlčanie
4. Kľúčom od tajomstva je slovo

5. Detstvo je ladič klavírov
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Pôst? Pre koho a Prečo?

Začíname Veľký pôst... u kresťanov začína

pôstne obdobie. Dodnes sú centrálnymi
dňami pôstu práve Popolcová streda a Veľký
piatok. Mnohí mladí sa pýtajú, prečo im
chce Cirkev v piatky a vôbec v pôste kaziť
radosť, keď nemôžu ísť na diskotéky a na
oslavy. No problém s tým nemajú len mladí,
ale aj starší, rodičia.
Veriaci kresťan vidí pôst nie ako nejaký
disciplinárny vrtoch Cirkvi, ktorý má človeka
oberať o radosť. Veď keď niekomu zomrie
mama, otec, manžel, manželka, alebo dieťa,
kto by vtedy mal chuť tancovať, skákať,
radovať sa, hodovať? Isto nikto normálny,
čo má srdce, cit. Piatkový pôst je pre
veriaceho kresťana uvedomením si, že za
mňa niekto umiera na kríži. Boží Syn kvôli
mne umiera, a ja budem hodovať, tancovať
alebo sa zabávať? Veď som Božie dieťa?! V
pôste sa naplňujú slová Pána, ktoré
povedal: "Vari môžu svadobní hostia smútiť,
kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im
ženícha vezmú; potom sa budú postiť“ (Mt
9, 15). A tento deň či tieto dni si kresťan
pripomína práve v piatok a v období
veľkého pôstu. 
Prvotným cieľom pôstu je stať sa vedomým
si svojej závislosti na Bohu. Ak máme vždy
jedenia a pitia nadostač, ľahko sa staneme
príliš sebaistými, vidiac len svoje vlastné
schopnosti, a podliehame falošnému pocitu
úplnej nezávislosti a sebestačnosti, všetko
nám je samozrejmé. Pôst nás cez hlad a
únavu teda robí „chudobnými v duchu“,
vedomými si svojej slabosti, bezmocnosti a

závislosti na Bohu, čo je dobré na
očisťovanie našej vôle. Počas pôstu
zapierame naše telesné impulzy, napr. chuť
k jedlu a pitiu, nie preto, že by tieto impulzy
boli sami osebe zlé, ale preto, že aj oni boli
zasiahnuté hriechom a uvedené do
neporiadku a potrebujú byť očistené
sebazáporom. Aby sme totiž v sebe
nastoľovali Kristov poriadok vykúpenia, kde
nie chute ovládajú nás, ale my ich. V pôste
nejde o zápas proti telu, ale kvôli telu a
kvôli duši. Zavrhovaním toho, čo je hriešne
v našej vôli, nenivočíme telo, stvorené
Bohom, ale uvádzame ho k jeho pravej
rovnováhe a slobode. 
Pôst nie je diéta. Diétou sa zameriavame
na seba, pôstom na Boha. Dnes sú mnohí
ochotní sa postiť zo zdravotných či
estetických dôvodov, aby schudli, aby
vyzerali pekne v očiach ľudí. O pekný ľudský
pohľad sa namáhame, a o Boží sa
nestaráme? Nemôžme sa my, kresťania,
postiť kvôli večným veciam? Na to nám
chýba ochota aj sila? Prečo keď ktosi
chudne a postí sa kvôli diéte, kvôli
zovňajšku, tak ho spoločnosť obdivuje a je
to i vecou reklamy a biznisu, no keď sa
niekto postí zo svojej kresťanskej viery,
spoločnosť ho odmieta, vysmieva a uráža?
Pravý pôst sa deje v srdci a vôli. Sv. Ján
Chryzostom (5.st.) píše, že pôst značí
„nielen zriekanie sa jedla, ale aj hriechu“.
„Preto sa pôst zachováva nielen ústami, ale
aj očami, ušami, nohami, rukami, ba
všetkými časťami tela.“ To značí nielen
nehýčkať žalúdok jedlami, ale aj neživiť si
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oči nečistým pozeraním, uši počúvaním
ohovárania, ruky konaním nespravodlivosti.
Vnútorný význam pôstu spočíva aj v jeho
spojení s modlitbou a almužnou (skutkami
milosrdenstva). Bez modlitby a prijímania
svätých sviatostí sa pôst stáva farizejským a
zlým. Nevedie totiž k pokániu a radosti, ale
k pýche, vnútornému napätiu,

podráždenosti a nevrlosti. Zmena srdca,
jeho obrátenie k Bohu, je cieľom pôstu,
preto pôst vedie k milosrdenstvu. No dávať
almužnu neznačí len dávať núdznemu
peniaz, ale aj čas. Dávať nielen to, čo máme,
ale aj to, čím sme...
Zdroj:  www.christ-net.sk

(spracovala Jana Dzurovčinová)

Spomíname
"Osud nikdy nevráti to, čo čas vzal, iba jedno vráti späť - iba spomienky."

Dňa 12.3.2019 si pripomíname 5. smutné výročie, keď nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a zlatý dedko Jozef Mydlár z Čemerného. Ktorí
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.   

Smútiaca rodina
Stále ostaneš žiť v našich srdciach...

Spomíname
Dňa 13. 3. 2019 uplynú 3 roky od chvíle, keď nás navždy opustil
manžel, otec, dedko, brat a švagor Alfonz Feník z Vranova n/T -
Čemerného.

S láskou spomínajú manželka Anna, dcéra Mária a syn Jozef s rodinami.
Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach si stále s nami spomienkami

a modlitbami.

1. čítanie: Dt 26, 4-10
Ž: 91, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15
Refrén: Pane, buď so mnou v mojich skúškach.
2. čítanie: Rim 10, 8-13
Evanjelium: Lk 4, 1-13

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Pôstna doba sa často vníma ako nepríjemný čas, kedy
si musíme všetko milé odriekať. To je ovšem veľmi
nešikovný pohľad. Je to podobné ako vyčítať zamilovaným, že chcú byť často spolu a
zriekajú sa spoločnosti iných. Pokiaľ človek Boha pozve, aby vstúpil do jeho života, začnú sa
diať podivuhodné veci. Niekedy nie sú ľahké, niekedy ide o skúšku a možno v nej
neobstojíme, ale dôležité je postrehnúť, že sa niečo deje. Boh začal konať. Je to zvláštny čas
milosti. Položme si otázku, v akého Boha veríme: je to milosrdný, podporujúci Pán, ktorý
nás sprevádza? Alebo je to prísny učiteľ s trstenicou či bezduchý starec na obláčiku? Pôstna
doba je časom oživenia viery v pravého Boha.  (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára.
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Tour de Morava
Nedeľa 5. augusta 2018 – deň „2“
Sarkandrova kaplnka

Novobaroková kaplnka sa nachádza po

ľavej strane baziliky a pochádza z roku 1889.
Vznikla prestavbou starej rottalovskej
kaplnky z roku 1658, ktorá bola zasvätená
sv. Egídiovi. Jedná sa o jedinú zachovanú
kaplnku, ktorú dal postaviť majiteľ panstva
Ján Rottal. Sv. Ján Sarkander bol holešovský
kňaz, ktorého v roku 1620 umučili v
Olomouci ako obeť povstania českých a
moravských stavov proti Habsburgovcom.
Súčasný oltárny obraz a nástenne maľby
zobrazujú život sv. Jana Sarkandra. Na
obrazoch je najprv mladý Ján ako sa v
mariánskej družine zasväcuje Panne Márii.
Na druhom obraze vedie pútnikov z
Holešova na Svatý Hostýn. Tretí obraz
zachycuje spoveď šľachtica, ktorú Sarkander
odmietol vyzradiť a preto bol umučený.
Posledný obraz už zobrazuje Jána Sarkandra
v nebi, na ktorého príhovor sú chorí
uzdravovaní. V roku 1995 v Olomouci bol
pápežom sv. Jánom Pavlom II.
kanonizovaný. Pri veľkých púťach slúži táto
kaplnka ako spovednica.

Stará krížová cesta
Väčšina pútnických miest má okrem svojej
vnútornej, obrazovej, krížovej cesty v
kostole aj krížovú cestu vonkajšiu, aby pri
väčšom počte pútnikov sa modliace
procesie vzájomne nerušili a mohli nábožne
prežívať jednotlivé zastavenia krížovej cesty.
Koncom devätnásteho storočia vystala
potreba vybudovať vonkajšiu krížovú cestu
v okolí kostola aj na Svatom Hostýne. V
auguste v roku 1899 predložil superior  P.
Zimmerhackel výboru Matici
Svatohostýnskej návrh na nové kaplnky
krížovej cesty.  V septembri tohto istého
roku na valnom zhromaždení spoločne
rozhodli kde a ako budú kaplnky krížovej
cesty rozmiestnené. Vedením stavby
poverili bývalého superiora P. Cibulku. Hneď
na jar v roku 1900 začali stavebné práce.
Jednoduché kaplnky prvého a druhého
zastavenia boli postavené hneď za
Sarkandrovou kaplnkou. Ďalších osem
zastavení sú nasmerované k vyhliadkovej
veži. Sú to kamenné podstavce ukončené
krížom, na ktorých sú umiestnené obrazové
kamenné reliéfy. Posledné štyri zastavenia
sú opäť umiestnené v kaplnkách. Slávnostné
posvätenie krížovej cesty bolo na sviatok
Povýšenia kríža - 14. septembra 1902.
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   

Z farskej matriky

Vmesiaci februári nás opustili: Jozef Király

Ján Baran
Michal Demčo

Krsty a sobáše neboli žiadne.
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Odbojný konár

Koruna gaštanu krášlila kút verejnej

záhrady a gaštan bol veľmi šťastný. Z jeho
šťastia sa však dlho netešili všetci. Ak by mal
niekto mimoriadne tenké uši, vo chvíľach,
keď ktosi strom pochválil, by počul
nahnevaný hlas: „Dosť! To je
nespravodlivosť! Už toho mám plné zuby!
Jemu všetko a mne nič!“
Takto sa rozčuľoval jeden konár. Bol to
mohutný konár vpravo hore, ktorý od zlosti
potriasal listami. „Strom, stále len strom!
Všetko je to však moja zásluha. Ja mám listy,
na mne rastú pichľavé plody a dozrievajú
gaštany. Keby som si mohol trochu
oddýchnuť, listy mi opadávajú a zostanem
celkom holý. Budem znášať zimný chlad a
mráz, nápory vetra, dážď i sneh...“
Konár bol naozaj rozhnevaný. Strom sa
márne pokúšal presvedčiť ho, aby sa
zamyslel –  prosil ho o trpezlivosť, o
pochopenie: „Si pre mňa veľmi dôležitý, syn
môj. Si nádherný konár, mohutný a plný
života. Si mi rovnako drahý ako všetky
ostatné. Chvály na moju adresu sú určené aj
tebe a tvojim bratom. Čím by som bol bez
vás?“
Ale konár len zanovito vŕzgal a nadával
slovami, ktoré bude lepšie neopakovať.
Úbohý strom si robil veľké starosti. A
oprávnene.
Odbojný konár si vymyslel plán úteku. Ak
odíde, ak sa odlúči od stromu, bude si žiť
podľa svojho. Raz v marci sa figliar vietor v

plnej sile zvŕtal okolo stromu. Konár sa
rozhodol, že prišla jeho chvíľa.
„Vietor, potrebujem od teba láskavosť,“
požiadal ho s falošnou pokorou. „Odlom ma
od stromu.“
„Ako chceš...fijúúúúú,“ zahvízdal vietor a
začal sa točiť okolo konára čoraz rýchlejšie.
Zúrivo ho kmásal, až sa konár so strašným
praskaním odlomil od kmeňa.
„Hurá, letím!“ zvolal nesený vetrom ponad
plot záhrady. „Konečne som slobodný! Teraz
sa pre mňa začne život.“
Konár sa smial a radoval, nedojali ho ani slzy,
ktoré potichu vytekali z rany na strome.
Mocný vietor ho niesol zo všetkých síl ponad
rieku až na trávnatý breh. „Teraz budem
rozhodovať ja,“ pomyslel si konár a slastne
sa vystrel na zemi. „Pospím si a potom
budem robiť, čo si len zmyslím a čo sa mi
zapáči. Už nebudem musieť byť prilepený k
tomu škaredému a vráskavému kmeňu.“
Pošteklil ho akýsi mravec, a tak sa ho pokúsil
odohnať, ako robil, keď ešte vyrastal zo
stromu, ale nepodarilo sa mu to. Zmocnila
sa ho akási čudná otupenosť. Nemohol sa
nadýchnuť. O niekoľko hodín začali vädnúť
jeho listy. Začala mu chýbať lymfa, ktorá
bola jeho životom a ktorú doň štedro vháňal
strom.
S obrovským strachom si uvedomil, že bez
neho zomrie. Bolo však už príliš neskoro.
Chcelo sa mu plakať, ale nemohol, lebo
teraz bol už len zbytočný suchý konár.
Ježiš hovorí: „Ostaňte vo mne a ja vo vás.

Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama

od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak

neostanete vo mne. Ak niekto neostane vo

mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne.

Potom ho pozbierajú, hodia ich do ohňa a

zhoria“ (Jn 15, 4-6)

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Ľudia, ktorí lietali

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Pápež ohlásil sprístupnenie archívov
pontifikátu Pia XII. od marca 2020

Vatikán 4. marca (RV) Pápež František

rozhodol o sprístupnení archívov Svätej
stolice týkajúcich sa pontifikátu Pia XII. k 2.
marcu 2020. 
Správa dlho očakávaná vedeckou
komunitou zapadá do kontextu aktuálneho
80. výročia voľby Eugenia Pacelliho na
Petrov stolec. Kvalifikovaní bádatelia takto
budú môcť skúmať obrovské kvantum
dokumentov zhromaždených vo Vatikáne za
obdobie od 2. marca 1939 do 9. októbra
1958.
Pápež František sa pri osobitnej audiencii v
pondelok 4. marca poďakoval za odbornú
prácu na dokumentoch Pia XII., ktorá
umožní ich sprístupnenie. V úvode
príhovoru pripomenul Božieho služobníka
Pia XII., ktorého 80. výročie zvolenia za
pápeža sme si pripomenuli v sobotu 2.
marca: 
„Postava tohto pápeža, ktorý sa ocitol pri
kormidle Petrovej loďky v jednej z
najsmutnejších a najtmavších chvíľ
dvadsiateho storočia, nepokojného a tak
rozorvanom poslednou svetovou vojnou, s
následným obdobím reorganizácie krajín a
povojnovej rekonštrukcie, táto postava už
bola predmetom bádania a štúdia v
mnohých aspektoch, neraz diskutovaná, ba
i kritizovaná. Dnes je priliehavo
prehodnotená a práve naopak daná do
správneho svetla pre svoje mnohostranné
kvality: pastierske, predovšetkým, ale i
teologické, asketické či diplomatické.

Cirkev nemá strach z histórie, dokonca ju
miluje a chcela by ju milovať viac a lepšie,
tak ako ju miluje Boh! Takže s rovnakou
dôverou ako moji predchodcovia, otváram
a zverujem výskumníkom toto
dokumentačné dedičstvo.“

Združenie SAVIO spúšťa 14. ročník pôstnej
verejnej zbierky Tehlička 

Bratislava 5. marca (TK KBS) Občianske

združenie SAVIO spúšťa 14. ročník pôstnej
verejnej zbierky Tehlička. Jej cieľom je v
indickom štáte Kérala opraviť povodňou
zasiahnuté domy, či nanovo postaviť tie
úplne zničené a zároveň zabezpečiť spôsob
živobytia pre najviac zasiahnuté chudobné
rodiny. Projekt uprednostní rodiny, ktoré sú
z ekonomicky slabších oblastí a žijú pod
hranicou chudoby. Občianske združenie
SAVIO spolupracuje s miestnymi Saleziánmi
don Bosca, ktorí Kérale pôsobia od začiatku
20 storočia. Zbierka potrvá počas celého
pôstu od Popolcovej stredy 6. marca 2019 a
vyvrcholí na Veľkonočnú nedeľu 21. apríla
2019. 
Do Tehličky je možné zapojiť sa
jednoduchou registráciou. Vzdelávacie
materiály sú dostupné na stiahnutie na
www.tehlicka.sk. Okrem toho je možné
prispieť vkladom či prevodom finančného
daru na číslo účtu IBAN:
SK6911000000002620852641, SAVIO o.z.,
Miletičova 7, 821 08 Bratislava.

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



VV čASEčASE ODOD 11.03.2018 11.03.2018 DODO 17.03.201917.03.2019
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 17.2. - 23.3. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Dobranská.       

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). 
Kántry: V nasledujúcom týždni sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba
jeden deň, u nás piatok. Obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá
láska k blížnemu. 
Tehlička: Pri východe z kostola je pokladnička označená pre verejnú zbierku schválenú
Ministerstvom vnútra a organizovanú saleziánskym občianskym združením Savio s názvom
Tehlička. Po detskej sv. omši v stredu si deti môžu zameniť peniaze našetrené pôstom napr.
od sladkostí za samolepky tehličiek a pomôcť chudobným rodinám v Kérale (juhovýchodný
štát Indie), ktoré boli poškodené ničivými záplavami v auguste minulého roka (viac na
www.tehlicka.sk). Prispieť môžeme všetci aj bez tehličiek a kedykoľvek počas pôstu.

Jubileá: Dňa 16. marca 2019 si pri svätej omši o 1000 v katedrále spoločne pripomenieme a
poďakujeme sa Pánu Bohu za 95 rokov života a 70 rokov kňazstva J. Em. Jozefa kardinála
Tomka a 85 rokov života J. E. Mons. Alojza Tkáča, emeritného arcibiskupa. Na túto slávnosť
do katedrály sú pozvaní všetci kňazi spolu s veriacimi a tiež rehoľné komunity pôsobiace v
arcidiecéze.
Krížové cesty: K pôstnemu obdobiu patrí pobožnosť krížovej cesty. Budeme sa ju modliť v
stredy s deťmi a v piatky s birmovancami pred sv. omšami. V nedele budú krížové cesty o

1430. V druhú pôstnu nedeľu sa modlí spoločenstvo modlitieb mužov. 
Pôstne kázne: V nedeľu po krížovej ceste sme pozvaní vypočuť si pôstnu kázeň o. Františka
Barnu.   
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. 
Rozpis lektorov:
Druhá pôstna nedeľa: 08.00 hod. - rod. Bačiková; 10.00 hod. - p. KavuJičová, p.
Gedorová.
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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 11.03.201911.03.2019 Sv. omša: 1800 + Jozef Konečný 

Poklona Olt. sv.: 1845

uu TOROKTOROK 12.03.201912.03.2019 Sv. omša: 800 + z rodiny Slivkovej 
a Mondokovej

SS TREDATREDA 13.03.201913.03.2019
Výročie zvolenia pápeža Františka

(2013) 

Sv. omša: 1800 + Rudolf Hurta;  
(detská) + Ivan a Irena

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 14.03.201914.03.2019 Poklona Olt. sv.: 1700

Sv. omša: 1800 + Michal Hupcej (1. výročie)  

PP IATOKIATOK 15.03.201915.03.2019
Kántry 

Sv. omša: 1800 + Jozef Mydlár 
(mládežnícka)

SS OBOTAOBOTA 16.03.201916.03.2019 Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 + Ján Baran       

Sv. omša (JaA): 1800 za uzdravenie bohuznámeho  

NN EDEľAEDEľA 17.03.201917.03.2019

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Sv. omša: 800 za farnosť 

Sv. omša: 1000 + Alfonz, Anna a Ján Feníkoví; 
+ Jozef a Mária Saboloví  

Krížová cesta:     1430 + pôstna kázeň 

LITuRGIcKýLITuRGIcKý PROGRAMPROGRAM ODOD 11.03.2018 11.03.2018 DODO 17.03.201917.03.2019

„Pokrm nech zaháňa len hlad, nápoj nech utíši len smäd.” (Lucius Seneca)


