
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou

Ročník XI./2018 Číslo 21

Pokoj Vám, ja som to, aleluja!

Požehnané prežitie veľkonočných sviatkov.

Nech vzkriesený Kristus vstane aj v našich srdciach a Jeho vykupiteľské
dielo posilni našu nádej pre večný život.

Nech Boh pokoja otvorí naše oči, aby sme ho spoznali ako svojho Pána
pri lámaní chleba.

Nech nás Duch Svätý utvrdí vo viere, aby sme mohli s Tomášom vyznať:
„PÁN MÔJ A BOH MÔJ!“

Zo srdca všetkým vyprosuje duchovný
otec Marcel a redakcia časopisu
Mariannum.
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Podoby vzkriesenia...

Téma o zmŕtvychvstaní, o vzkriesení tela

prinášala vždy veľa otázok i rozdelení.
Evanjelium hovorí, že aj Ježišovi súčasníci v
minulej dobe, boli v tejto otázke rozdelení.
Saduceji verili v Boha, ale popierali
zmŕtvychvstanie (Mk12, 18; Sk23, 8). Aj
medzi prvými veriacimi nastali spory a
dohady o tom, ako je to so
zmŕtvychvstaním... Ako vstanú z mŕtvych? V

akom tele prídu? (1 Kor15, 35), cituje ich
dohady a mienky svätý Pavol a dáva si veľkú
námahu, aby ich priviedol k správnemu
vyjadreniu a pochopeniu tejto pravdy viery. 
Vzkriesenie však nie je len viera v Božiu moc
nad naším smrteľným telom. Vzkriesenie
nie je len suchý údaj o tom, čo sa stane na
konci sveta po našej smrti. Je to aj
skutočnosť, ktorú máme prežívať
predovšetkým duchovne. Božie slovo
hovorí: „Vyvediem vás z vašich hrobov a
vovediem vás do krajiny a budete opäť žiť.“
To všetko sa udeje na základe daru Ducha.
Vzkriesenie nie je len predĺženie života, ale
vliatie nového života skrze dar Ducha.
Aj vzkriesenie Lazára poukazuje na obe
tváre vzkriesenia. Vzkriesenie ako tvrdú,
nekompromisnú realitu, ktorá prekonáva
fyzickú smrť človeka. Ale ani tento veľký
skutok, zázrak, nie je celou pravdou o
zmŕtvychvstaní. Ježiš pridáva k tomu niečo
nové: „Ja som vzkriesenie a život. Nielen
tam na konci, ale tu a teraz.“ Preto je
dôležité veriť, že nik nezomiera, kto verí v

Krista. Ak verí a žije s Kristom tu a teraz
nezomrie zatratený. Položme si otázku a
odpovedzme: Veríme v Krista tak a v tom, že
je naším vzkriesením a životom? Vieme
spolu s ním povstať a spolu s ním žiť?
V zasvätených komunitách, žiaľ, žijú aj takí,
ktorí neveria, že Ježiš je vzkriesenie a život.
V srdci a v mysli nepopierajú, že na konci
sveta vstaneme s naším telom, ale nevedia
uveriť, že ten Kristus, ktorého tajomne, ale
reálne majú pri sebe už teraz, je vzkriesenie
a život.  Je pre nich potrebné nadobudnúť
novú dôveru, vyjsť z hrobu a začať nový
život. Tak skúsme teda povzbudení
vzkrieseným Kristom uveriť, že dá sa vyjsť z
hrobu vlastného pesimizmu a uzatvorenia
sa a zažiť svetlo Božej a bratskej lásky. Lebo
on je vzkriesenie a život, nielen na konci
sveta. Ale tu a teraz.

Zdroj:  Grach, Pavol. Dve tváre vzkriesenia,
www.zasvatenyzivot.sk

(spracovala: Jana Dzurovčinová)
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Ohlasovanie

zmŕtvychvstalého

Krista

Apoštoli ako jediní priamo zažili

podivuhodnú skúsenosť Zmŕtvychvstania.
Sú očitými svedkami tejto udalosti. Vďaka
ich spoľahlivému svedectvu mnohí uverili a
z viery vo vzkrieseného Krista sa zrodili a
neprestajne sa rodia nové kresťanské
spoločenstvá vo svete. Aj dnes zakladáme
našu vieru na zmŕtvychvstalom Pánovi
podľa svedectva apoštolov, ktoré sa k nám
dostalo prostredníctvom poslania Cirkvi.
Napodobňovaním apoštolov je každý
pokrstený  Kristov učeník povolaný stať sa
svedkom jeho vzkriesenia, a to najmä v
takých ľudských prostrediach, v ktorých je
najviac zabúdania na Boha a veľká
poblúdenosť človeka.
Na otázku „prečo misie“? veriaci máme
odpovedať s vierou a skúsenosťou Cirkvi:
otvoriť sa láske Krista znamená pravé
oslobodenie. Iba v Ježišovi Kristovi sme
oslobodení od všetkého odcudzenia a
zblúdenia, od otroctva, ktoré nás stavia pod
moc hriechu a smrti. Ježiš Kristus je naozaj
„náš pokoj“ ( Ef 2,14) a „láska Kristova nás
podnecuje“ (2 Kor 5,14) a dáva nášmu
životu zmysel a radosť. Misie sú otázkou

viery  v Krista a jeho lásky k nám.

Misie, hlásanie Božieho slova má za cieľ
kresťanské obrátenie, plnú a úprimnú
prináležitosť ku Kristovi a jeho evanjeliu
skrze vieru. Obrátenie – viera, je Božím
darom, dielom Trojice: je to Duch, ktorý
otvára srdcia, aby ľudia verili v Pána a mohli
„ho vyznávať“. Ježiš hovorí o tom, kto sa k
nemu vo viere približuje: „Nik nemôže prísť

ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma

poslal.“ (Jn 6,44.

Vzkriesenie je triumfálne a slávne víťazstvo
pre každého veriaceho kresťana. Ježiš
Kristus zomrel, bol pochovaný a vstal z
mŕtvych na tretí deň podľa Svätého Písma.
A On príde znova! Mŕtvi v Kristovi budú
vzkriesení a tí, ktorí zostanú a budú nažive
počas Jeho príchodu, budú premenení a
príjmu nové, oslávené telá. Prečo je
vzkriesenie Ježiša Krista dôležité pre našu
záchranu? Dokazuje to, že Boh prijal
Ježišovu obeť pre nás. Dokazuje to,  že Boh
má moc vzkriesiť z mŕtvych. Zaručuje nám,
že tým, ktorí veríme v Krista, nezostaneme
naveky mŕtvi, ale budeme vzkriesení k
večnému životu. To je pre nás veľkou
nádejou ohlasovanou aj  misionármi po
celom svete!
Národný riaditeľ Pápežských misijných diel
na Slovensku Ivan Kňaze,  sa  prihovára
čitateľom časopisu Svetové misie 1/2019 a
oznamuje vyhlásenie mimoriadneho
októbrového misijného mesiaca v roku 2019
pápežom Františkom. Pri tejto príležitosti
nás vyzýva zakladať vo farnostiach misijné
spoločenstvá, ktoré majú mať od 2 do 12
členov vrátane vedúceho. Spoločenstvo sa
má stretávať  raz mesačne a prebiehať
podľa zaslaného postupu a komunikáciou
PMD so spoločenstvom prostredníctvom
vedúceho spoločenstva. Po prvom stretnutí
si spoločenstvo má zvoliť patróna, podľa
ktorého bude pomenované. Napríklad:
misijné spoločenstvo PMD svätého
Augustína. Základom je modlitba ruženca.
Pápežské misijné diela na Slovensku
zverejnili text a melódiu piesne, ktorá
vyjadruje hlavnú myšlienku mesiaca
október 2019: „Pokrstení a poslaní.“ Pieseň
zložil a naspieval so svojou rodinou Jozef
Grenčík. Text a nahrávka piesne je na
internetovej stránke: www.misijnediela.sk 
Zdroj: Sväté Písmo, časopis: Pápežské misijné diela
1/2019, Internet

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)  
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Tour de Morava
Nedeľa 5. augusta 2018 – deň „2“

Potom ho v roku 1620 Václav Bitovský

zničil (bol to moravský pán, radikálny
predstaviteľ moravskej stavovskej opozície
počas tridsať ročnej vojny. Bol aj dvorný
sudca a zohral aj významnú úlohu pri
vyšetrovaní Jána Sarkandra, ktorý na
následky mučenia zomrel. Aj on bol v júli
1627 zajatý, dlho väznený, mučený a 27.
marca 1628 v Brne verejne popravený).
Teraz je ten obraz namaľovaný priamo na
stene. Pod ním je na mramorovej doske
Dekrét od pápeža Piusa X. zo dňa 27. júna
1912, ktorý povolil korunováciu
Svatohostýnskej Panny Márie a Jezuliatka.
Priamo za oltárom je hlavný obraz, skôr by
som to nazval reliéfom, v plnej svojej kráse,
kde Svatohostýnska Panna Mária drží na
rukách Jezuliatko, ktoré metá blesky na
Tatárov. Priamo pod Pannou Máriou je
kaplnka a dole na obraze je tábor Tatárov,
ktorý je celý v plameňoch, na zemi ležia
mŕtvi Tatári a ostatní utekajú. Oproti
nástennej maľbe Svatohostýnskej Panny
Márie na ľavej strane je na pravej strane
nástenná maľba Panny Márie s dieťatkom
Ježiškom na rukách, ktorá sa vznáša nad
horou Svatý Hostýn, kde už je zobrazený
kostol a priľahlé budovy, ktoré dal postaviť
František Anton Rotal v roku 1787, vtedajší
gróf a majiteľ hory. Pod ňou je na
mramorovej doske oznam, že so súhlasom

sv. otca Piusa X., boli dňa 15. augusta 1912,
na sviatok Nanebovzatia Panny Márie,
slávnostne korunovaní - Panna Mária
Hostýnska a Jezuliatko. 
Tak ešte spoločné foto pred oltárom a
vychádzame von z baziliky. Pred nami je
ešte cesta do Valašského Meziříčí, kde
strávime dnešnú noc. Sadáme na bicykle a
ideme. Čas 16.45. Teraz nám to ide oveľa
ľahšie. Dôvodov je viac. Sme oddýchnutí,
duševne povzbudení, ale hlavne, pôjdeme 6
km iba dole kopcom. 
Po ceste rozmýšľam  a v duchu uvažujem

sám pre seba. Je to tak dobre ako je to tu?
Porovnávam to s našou Levočskou horou.
Tam nič také nie je. Nevytráca sa to
duchovné a nahrádza ho materiálne?
Neviem to vo svojom srdci posúdiť. Na
druhej strane je to dobre, že tu pútnici majú
taký servis. Majú sa kde najesť, kde spať, čo
si kúpiť. Možno je to trochu o pohodlí a
možno tá slovenská odovzdanosť sa do rúk
Matky Božej na Levočskej hore je práve kvôli
našej viere lepšia. Ale tu na Morave to žije.
Nemyslím teraz práve na duchovnú stránku.
Aj teraz ako každú nedeľu je tu veľa ľudí. Na
vonkajšom javisku hrajú miestne dychové (u
nás už skoro všetky zanikli) a ľudové kapely.
My už odchádzame, ale tu zábava vedľa
baziliky je v plnom prúde. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(spracoval Peter Tóth)   
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Nášmu duchovnému otcovi Marcelovi k milým meninám blahoželáme a
ako duchovný darček mu venujeme pomenovanie farského misijného

spoločenstva podľa jeho patróna:

svätého mučeníka – stotníka Marcela.

Tento svätec sa spomínal pri nedávnej návšteve pápeža Františka v Maroku. Katolícke

noviny uvádzajú, že kresťanstvo  prišlo do tejto vtedy rímskej provincie, ktorá sa volala
Tangerská  Mauritánia z neďalekého Španielska. Známy je stotník sv. Marcel z Tangeru,
ktorý zomrel mučeníckou smrťou v roku 298. V liturgickom kalendári si ho Cirkev pripomína
30. októbra, teda v misijnom mesiaci.  
Tento sv. Marcel bol rímskym vojakom, dokonca stotníkom rímskeho vojska v severnom
Maroku. Podľa zachovaného úradného záznamu na sviatok "božských cisárov" 21. júla 298,
keď pri oficiálnej slávnosti mali vojaci obetovať kadidlo bohom, Marcel pred nastúpenými
vojakmi odložil zbrane a znaky svojej hodnosti a vyhlásil, že ako kresťan chce byť Kristovým
vojakom. Veliteľ Fortunatus ho hneď dal uväzniť a o týždeň ho vypočúval. Marcel nezmenil
svoj postoj. Keďže podľa náhľadu veliteľa šlo o vážny prečin, dal eskortovať väzňa vyššiemu
veliteľovi Aureliovi Agricolanovi do mesta Tangeru.
Súd v Tangeri sa konal 30. októbra. Marcel pokojne, ale pevne potvrdil svoju vernosť
Kristovi. Za to ho Agricolanus odsúdil na smrť a dal popraviť.
Úcta k hrdinskému vojakovi sa rozšírila najmä v Španielsku, kde sa mesto León usilovalo
urobiť z neho svojho občana. Pritom neskoršie životopisy tohto svätca pridali k pôvodnej

správe o mučeníctve rozličné doplnky, ktoré sa neopierajú
o historické pramene. Sem patrí aj zmienka o

Marcelovej manželke Nonii a ich dvanástich
synoch.

Hoci hrob sv. Marcela bol po mnoho storočí
kresťanom nedostupný, lebo v 7. storočí
severnú Afriku okupovali mohamedánski
Arabi. Avšak po dobytí mesta Tangeru
kresťanskými vojskami sa španielsky kráľ
Ferdinand Katolícky rozhodol preniesť
svätcove pozostatky do Španielska. Dňa
29. marca 1493 ich slávnostne priniesli do
mesta León, kde ich uložili v kostole
zasvätenom sv. Marcelovi.

Zdroj: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá
kniha Trnava 1995

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)   
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Krutým hladom trpí vo svete podľa
štatistiky viac ako 100 miliónov ľudí

Brusel 11. apríla (TK KBS) V roku 2018

trpelo v 53 krajinách približne 113 miliónov
ľudí takým hladom, ktorý medzinárodné
organizácie nazývajú krutý. Tieto údaje sa
nachádzajú v spoločnej správe pripravenej
Európskou úniou, Organizáciou Spojených
národov pre výživu a poľnohospodárstvo
(FAO) a Svetovým programom výživy (PAM),
ktorá bola predložená v Bruseli. Pri
posudzovaní úrovne hladu vo svete bol
prijatý päťstupňový program, v ktorom
najvyššími úrovňami sú kríza, naliehavá
potreba a nedostatok/hlad a najväčší hlad
sa označuje ako krutý.
Správa ukazuje, že v roku 2018 zažilo silný
nedostatok potravín o 11 miliónov ľudí

menej ako v predchádzajúcom roku.
Zároveň sa však mierne zvýšil počet krajín s
ľahkým hladom a ďalších 143 miliónov
občanov 42 krajín sa blíži k hranici
akútneho hladu. Okrem toho v 17 krajinách
je situácia v porovnaní s rokom 2017
stabilná alebo výrazne zlepšená. Spoločný
dokument troch organizácií uvádza, že 2/3
obyvateľstva, ktoré zažíva krutý hlad, žije
len v 8 krajinách, z ktorých všetky sú
postihnuté dlhodobými ozbrojenými
konfliktmi, často skutočnými občianskymi
vojnami. Ide o Afganistan, Konžskú
demokratickú republiku, Etiópiu, Nigériu,
Južný Sudán, Sudán, Sýriu a Jemen. 
Situácia v krajinách, ktoré nie sú zahrnuté
do správy z dôvodu nedostatku údajov, je
tiež znepokojujúca. Ide o Severnú Kóreu a
Venezuelu. Okrem toho by uvedené údaje
mali pridať približne 29 miliónov ľudí
žijúcich v podmienkach krutého hladu v
dôsledku klimatických zmien alebo
prírodných katastrof 
Zdroj: www.tkkbs.sk   

(spracovala Anna Sabolová ml.)

1. čítanie: Sk 10, 34a. 37-43
Ž: 118, 1-2. 16ab+17. 22-23
Refrén: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.
alebo Aleluja. 
2. čítanie: Kol 3, 1-4 alebo 1 Kor 5, 6b-8
Evanjelium: Jn 20, 1-9 alebo Lk 24, 1-12 alebo večer
Lk 24, 13-35

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Slávnostný ráz dnešného dňa nás ľahko odvedie od faktu, že udalosť, ktorá zmenila dejiny
sveta, sa odohráva v celkom obyčajných kulisách malej skupinky jednoduchých učeníkov v
zabudnutej provincii Rímskej ríše. A predsa ide o zásadný zlom. Boh opäť dokazuje človeku,
že jeho láska je väčšia než ľudské meradlá a predstavy. Nie je treba veľa slov, ale sme
vyzvaní uveriť. Nielen sa diviť, ale „vstúpiť“, uveriť v Božiu moc.            (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: z oktávy Zmŕtvychvstania Pána.



VV časEčasE oDoD 22.04.2018 22.04.2018 DoDo 28.04.201928.04.2019
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 28.4. - 4.5. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Ružena Poláková.            
Tretia nedeľa je dnes ale zbierka na dostavbu okolia farského kostola bude na budúcu nedeľu.
Poďakovanie: Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o
dôstojné slávenie najväčších sviatkov roka v našej farnosti. Pán Boh zaplať a vynahraď!
Rodičia birmovancov: Stretnutie s rodičmi birmovancov ohľadom slávnosti birmovania bude
v piatok 26. 4. po sv. omši.
Úplné odpustky: Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu
Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz, splní predpísané
podmienky na získanie úplných odpustkov, pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha a pridá k
tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti),
môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. 
Deviatnik k úcte svätých košických mučeníkov sa modlíme v našom kostole v rámci prípravy
na prijatie relikvií svätcov na budúcu nedeľu v našej farnosti.
aDsM: V sobotu 27. apríla 2019 sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže v Sabinove.
Program je na výveske.
Nedeľa Božieho milosrdenstva v Nižnom Hrušove: Všetci ste srdečne pozvaní na budúcu
nedeľu do Nižného Hrušova na slávnosť Božieho milosrdenstva. Slávnostná sv. omša bude o

1030. Úplný sprievodný program je na plagáte na výveske.
Boromeo: Vyšlo nové číslo časopisu našich bohoslovcov v Košiciach s názvom Boromeo. Ktorí
máte záujem, môžete si ho vyzdvihnúť zo stolíka v kostole a cenu 1€ hodiť do krabičky na
farský časopis Mariannum.
Rozpis lektorov:
Veľkonočný pondelok: 08.00 hod. - r. Gazdová; 10.00 hod. - r. Bankovičová; 
2. veľkonočná nedeľa: 08.00 hod. - r. Musáková; 10.00 hod. - r. slivková.
OHLÁŠKY: 
Mário Kysel, syn Martina a Valérie rod. Jackovej, bývajúci vo Vranove nad Topľou a Mária
Bankovičová, dcéra Jozefa a Jarmily rod. Stasiwovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 3.
krát.
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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 22.04.201922.04.2019
Veľkonočný pondelok

sv. omša: 800 + Ján, Mária, Anna; 
+ Jozef, Ľubomír, František, Miroslav

sv. omša: 1000 + Pavol Bindas

uu ToRoKToRoK 23.04.201923.04.2019
Veľkonočný utorok   

sv. omša: 1830 + Michal Demčo    

ss TREDaTREDa 24.04.201924.04.2019
Veľkonočná streda 

sv. omša: 1830 + Vojtech Virba; 
(detská) + Ján, Jozef a Mária Vašíkoví

ŠŠ TVRToKTVRToK 25.04.201925.04.2019
Veľkonočný štvrtok 

Poklona Olt. sv.: 1730

sv. omša: 1830 + Mária Diľová (10. výročie)  

PP iaToKiaToK 26.04.201926.04.2019
Veľkonočný piatok 

sv. omša: 1830 + Milan Vojtek

ss oBoTaoBoTa 27.04.201927.04.2019
Veľkonočná sobota 

sv. omša: 800 za duše v očistci

sobáš s omšou: 1500

NN EDEľaEDEľa 28.04.201928.04.2019

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
ALEBO NEDEĽA BOžiEHO MiLOSRDENSTVA

sv. omša: 800 ZBP Juraj Bamburák (85 rokov) 

sv. omša: 1000 za farnosť  
Sv. ruženec: 1430

LiTuRGicKýLiTuRGicKý PRoGRaMPRoGRaM oDoD 22.04.2018 22.04.2018 DoDo 28.04.201928.04.2019

„Kto vyhrá nad sebou, vyhrá dvakrát.” (Publilius Syrus)


