
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou

Ročník XI./2018 Číslo 23

Odpustová slávnosť – duchovná obnova

Srdečne vás pozývame na odpustovú slávnosť a duchovnú obnovu Ružencového

bratstva, ktorá sa uskutoční v kostole Fatimskej Panny Márie v Čemernom.

PROGRAM:

NEDEĽA 12. mája 2019
09:20 – modlitba ruženca
10:00 – svätá omša
11:00 – príhovor na tému:

„Ovocie modlitby ruženca“

– beseda (možnosť zodpovedania otázok)
– obnova sľubov 
– záver

Odpustovú slávnosť a duchovnú obnovu vedie
dominikán P. Filip Ďubek OP, promótor pre ruženec na
Slovensku.

Budú k dispozícii formačné materiály pre Ružencové
bratstvo (knihy a brožúrky).

Za účelom dokumentovania činnosti Dominikánskeho

mariánskeho centra a Ružencového bratstva môže byť

vyhotovený fotografický záznam.
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(Ne)pravdy o človeku a jeho vzťahu k Bohu. 

Kde som?

Áno, človek môže byť krásny v každom

veku, ak má krásnu dušu. Pretože črty tváre
vykresľuje duša a duch človeka! Človek je
umelecké dielo, je výsledkom slobodných
rozhodnutí, teda lásky alebo nelásky. Raz sa
pýtala učiteľka žiačika: ,,Kto je svätec?“
Chlapec sa rozpamätal, ako videl v okne
kostola obraz svätca, ktorý presvecovalo
svetlo i povedal: “Svätec je človek, cez
ktorého prechádza svetlo.” Učiteľka ho
mierne doplnila: “Áno, svätec je človek, cez
ktorého prechádza Boh.” Do každej
konkrétnej udalosti! Mnohí by sa na túto
úžasnú a čestnú cestu životom aj vydali, ale
majú v sebe veľa predsudkov a klamstiev,
ktoré im bránia slobodne sa rozvinúť a
uveriť. Niektoré z nich majú aj takúto
podobu: 
1. “Uverím, ak sa mi Boh ukáže” Áno, sú aj
takí odvážlivci. No Boh sa nám nemôže
ukázať, lebo nie sme na to pripravení a
nezniesli by sme to. Zomreli by sme! Máme
len ľudskú prirodzenosť a ešte nie sme
pripravení na kontakt s nadprirodzeným
svetom! Boh to ponúkol len niekoľkým
pripraveným vyvolencom! No každému
dáva svetlo, ktorým si môže ,,posvietiť“ na
tento svet. To Svetlo vychádza z jeho Slova a
prichádza cez naše svedomie. Vie osvietiť
naše vnútro. Povedať mu, čo je správne a čo
treba žiť! 
Ľudia, ktorí sa uzavrú tomuto Božiemu

svetlu, majú smutné tváre a svetlo cez nich
ani neprechádza ďalej! Nežiaria, lebo nie sú
napojení na Svetlo sveta. 
2. “Že je Boh? Necítim ho!” Mnohí
pochybovači majú pre neveru tento
zdanlivo ,,silný“ argument. Ale ak ho človek
necíti, problém nebude v Bohu. Problém je
v človeku. Necíti ho, ak nemá “aktivované“
svedomie! Teda ak má zlé návyky, hriechy,
lenivosť, zlosť, neodpustenie voči iným,
tvrdosť, pohodlný život... Cíti to, čo prúdi z
tohto svetského zla a nie z Pána Boha. Tie
opravdivé vznešené “city“ k Bohu sa dajú
totiž zaznamenať za “pseudo“ pocity. 
3. Rozkoš z vecí mi postačí! Je to smutné,
ale často pravdivé: pokiaľ je človekovi príliš
dobre, neverí v Boha. Ba ani necíti potrebu
nájsť ho. A ak má nejakú výčitku alebo je
“vyhodený z príjemna“, tak hľadá rozkoš v
“materiálnom“ bohu. A je evidentné, že svet
ho kŕmi citmi z matérie a chce mu nanútiť
“príjemno“. Ono vládne a tí, čo chcú
vládnuť, o tom vedia. No Boh sa dá
predovšetkým cítiť srdcom. Ak je však srdce
(vnútro človeka) zanesené, neslobodné,
neovládateľné, čudujete sa, že ľudia Boha
nevidia ani necítia? A že sú veľmi blízko k
tvrdeniu: “Boh nie je!“ Omyl, omyl...

Zdroj:  LUSCOŇ, Jozef: Kresťan má byť kvas a nie trkvas!
(spracovala: Jana Dzurovčinová)
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1. čítanie: Sk 5, 27b-32. 40b-41
Ž: 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b
Refrén: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma
vyslobodil. alebo Aleluja.
2. čítanie: Zjv 5, 11-14
Evanjelium:  Jn 21, 1-19 alebo kratšie Jn 21, 1-14

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Jánove evanjelium vrcholí scénou rozhovoru Ježiša 
s Petrom. Už nejde o žiadne ohrozenie, ani hádky a dišputy. Teraz tu stojí len Peter a Ježiš:
„Miluješ ma?“ V dnešnej spoločnosti je slovo „milovať“ chápané eroticky. Evanjelium ním
označuje hlboké ľudské sebadarovanie (Jn 15, 12 – 13). Oprie sa Peter o Krista? Uverí mu
natoľko, že oňho oprie celý svoj život? A ako sme na tom my?    

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára.

Návrhy kandidátov do ekonomickej rady 

Návrhy kandidátov do ekonomickej rady našej farnosti môžete napísať na pripravené

lístky, ktoré nájdete už od pondelka 6. mája na stolíku pri východe z kostola. Môžete
napísať maximálne desať mien aj s ulicou (pre ľahšiu identifikáciu aj príp. „st.“ alebo „ml.“).
Podmienky sú na druhej strane lístka. Ideálne by bolo, keby návrhy prichádzali za rodinu,
teda aby ste jeden lístok s kandidátmi pripravili za domácnosť. Lístky následne vhoďte do
označenej krabice na stolíku pri východe z kostola. Prinášať ich môžete do nedele 26. mája,
následne spočítame hlasy, oslovím kandidátov a vyberiem 7 nových členov farskej
ekonomickej rady. Ďakujem za spoluprácu. 

o. Marcel  

Z farskej matriky

Vmesiaci apríl si vyslúžili sviatosť manželstva:

Mária Bankovičová a Mário Kysel
Marek Kalafa a Erika Nakatová

a rozlúčili sme sa s: 
Annou Majerčinovou 
a Františkom Brehovským

Krsty neboli žiadne.
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Tour de Morava
Nedeľa 5. augusta 2018 – deň „2“

Prichádzame do mesta Bystřice pod

Hostýnem a tu už musím krútiť pedálmi. Tak
zanechávam svoje predchádzajúce úvahy a
sústreďujem sa na cestu. Čaká nás mierna
pahorkatina. Dookola nás sa točia samé
čierne chmáry. Nevyzerá to dobre.
Pravdepodobne nás čaká poriadna búrka.
Pán je milostivý a nesmierne dobrotivý a
nezabúda na tých, čo si ctia jeho meno.
Presne tieto slová ma napádajú keď
prechádzame ďalej Moravou. Búrka nás
predchádza. Je o krok pred nami. Čomu sme
vďační. Kade prechádzame všade je na ceste
plno lístia, polámaných konárov a kaluží.
Prechádzame dedinami Loukov, Osíčko,
Komárno – tu hovorím chlapcom, to sme už
doma na Slovensku, akurát nepoznáme
maďarský jazyk. S humorom opúšťame túto
dedinu a pokračujeme ďalej. 
Prechádzame ešte dedinami Kunovice,
Loučka, Police, Branky, Poličná a za krásneho
svietenia slniečka vchádzame do mesta
Valašské Meziříčí. Tu sa naše cesty so
sprievodným vozidlom rozchádzajú. My
ideme priamo na faru a naše auto to musí
obísť dookola. Dole miernym kopcom po
mačacích kockách prichádzame o 18:15 na
faru. Miestny farár práve na nás nemá čas,
lebo o 15 minút začína svätá omša. Rýchlo
nám otvára hlavnú bránu na faru, ukazuje
nám garáže, kde si máme uložiť bicykle a
miestnosti, kde budeme spať a uteká slúžiť
svätú omšu. Bicykle sme dali na farský dvor
a čakáme ešte na ceste na naše auto. Mňa
upútalo súsošie, ktoré je ako keby živým
obrazom, ktorý je súčasťou kostola. Za

mrežami je v životnej veľkosti socha Pána
Ježiša, ktorý sa úpenlivo modlí a anjel z neba
stojí nad ním a posilňuje ho. Na ľavo sú
učeníci – Peter, Jakub a Ján, ktorí unavení
spia a za nimi je Getsemanská záhrada.
Dojímavé. 
Zaujímavé je ako nás na našej púti sprevádza
Panna Mária. Velehrad – bazilika
Nanebovzatia Panny Márie, Holešov – kostol
Nanebovzatia Panny Márie, Svatý Hostýn –
bazilika Nanebovzatia Panny Márie, Valašské
Meziříčí – kostol Nanebovzatia Panny Márie.
To svedčí o tom, že aj moravský ľud dostal
tak isto ako my do vienka od sv. Cyrila a
Metoda úctu k Panne Márie. Možno tých
kostolov bolo aj viac, ale tie som
zaregistroval. 
Kým k nám ešte dorazí naše auto, tak vám
napíšem bilanciu dnešného dňa. Prešli sme
103,42 km pri priemernej rýchlosti 22,3
km/hod. Teplota pri príchode do mesta bola
25,1°C. Hore ulicou už prichádza aj naše
auto a začína cúvať na faru. Trochu som mal
obavy, keď som si narýchlo spočítal výšku
auta + batožinový kufor na streche a výšku
klenbovej vstupnej brány na dvor fary, ale
bolo to akurát. Ešte sme tam mali pár
centimetrov rezervu. A zasa začína kolotoč.
Všetko z auta vyložiť, a rozdeliť úlohy. Jedni
odnášajú batožiny, druhí kontrolujú a
ukladajú bicykle a ostatní už chystajú miesto
na spanie. Posledná a najdôležitejšia
skupina odišla do kuchyne pripraviť večeru.
Postupne sa striedame aj v sprche a za
chvíľu už všetci sedíme za jedným stolom.
Prichádza k nám aj miestny farár a za chvíľu
sme všetci v družnom rozhovore. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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Prvoprijimajúcim

Keď sa zvečerilo, Ježiš prišiel s Dvanástimi.

..A keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal

ho a dával im hovoriac: „Vezmite, toto je

moje telo.“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky,

dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im:

„Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa

vylieva za všetkých.“  (Mk, 14,17.22-24)

Ďakujem ti, Pane, za svätú večeru,
tajomstvo tvojej nekonečnej lásky k nám.
Slávil si ju s apoštolmi, ale sviatostne ju
sláviš aj s nami. Ďakujem ti, poklony hodné
Ježišovo srdce, že pozývaš a vítaš aj mňa.
Aký obdivuhodný dar mi dávaš!
„Toto je moje telo,“ povedal si a obetoval si
ho na kríži. „Toto je moja krv“ a vylial si ju za
mňa a za mnohých. Kristovo telo, spas ma,
Kristova krv, obmy ma. Spoj ma, Pane, so
sebou, daj nech žijem s tebou a pre teba,
pretože ty si moja spása.
Ježišu, živý Chlieb, zostúpil si z neba a
vykonal si toľko obdivuhodných skutkov, aby
sme ťa milovali. Nestačilo ti, že si zomrel za
nás na kríži, dal si sa nám v najsvätejšej
Oltárnej sviatosti. Čo viac si mohol urobiť?
Milujem ťa, Ježišu, a  leží mi na srdci, aby ťa
milovali aj iní. 
Pane Ježišu, pozývaš ma na svoju
obdivuhodnú večeru a odpovedám ti.
Povolávaš ma, nuž idem. Ako mi chceš
dobre, keď mi dávaš svoje telo a svoju krv vo
svätom prijímaní! Daj, aby som žil v spojení
s tebou, môj Pán a môj Boh, moje svetlo a
moja radosť. Naplň moju dušu svojou
prítomnosťou!
Ježišu, verím v Najsvätejšiu sviatosť. Si tu
prítomný živý a pravý, so svojím telom a
krvou, dušou a božstvom. Konsekrovaný
chlieb je tvoje obetované telo.
Konsekrované víno je tvoja krv vyliata za nás
na odpustenie našich hriechov. Pane Ježišu,

s radosťou verím v teba!
Pane Ježišu, daj, aby som pochopil, aká
úžasná je hostina, na ktorú ma pozývaš vo
svätej omši. Keď mi dávaš za pokrm svoje
telo a za nápoj svoju krv, robíš ma účastným
na obete, ktorú si vykonal na kríži za spásu
sveta. Vďaka ti Pane!
Akú úžasnú nádej mi dávaš v Eucharistii,
Pane! Zatiaľ čo pre mňa sprítomňuješ svoju
Poslednú večeru, sľubuješ mi účasť na svojej
nebeskej hostine. Dnes som tvojím
spolustolujúcim tu na zemi, zajtra – neviem
kedy to príde – budem spolu s tebou
stolovať v nebi. Úžasná nádej! Chválim ťa,
milovaný Ježišu, a v očakávaní tohto
definitívneho stretnutia s tebou sa ti
klaniam a milujem ťa.
Dobrotivý Ježišu, ty nás v Eucharistii miluješ
a posväcuješ. Prosím ťa, uzdrav tých, čo sú
duchovne chorí, poteš zarmútených, pomôž
núdznym, obráť hriešnikov, posilni
prenasledovaných. Prosím ťa,  Pane, osvieť
Svätého Otca, buď posilou pre našich
biskupov, daj svätosť našim kňazom a zo
mňa  urob učenlivý nástroj na šírenie tvojho
kráľovstva lásky.
Najsvätejšie Ježišovo telo, telo obetované za
nás a slávne zmŕtvychvstalé, tebe patrí
chvála a pocta. Predrahá Ježišova krv,
výkupná cena za nás, krv našej spásy, tebe
patrí vďačné uznanie. Telo Kristovo a krv
Kristova, buďte mojou posilou!
Blahoslavení tí, čo sú pozvaní na hostinu
Baránkovu. Je to hostina lásky a nádeje.
Blažení tí, čo sa živia tvojím telom a krvou,
pretože žijú v tebe, prijímajú pokrm pre
večný život a záloh slávneho
zmŕtvychvstania. Panna Mária, ty si už s
telom a dušou oslávená v nebi. Oživuj a
posilňuj vo mne túžbu po nebi. 

Zdroj: Don Elia Piazza: Klaniam sa vrúcne, Bože večitý
(spracovala Jozefína Gajdovčíková)   
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Kniha myšlienok pápeža Františka: Kde si?
Boh hovorí k srdcu človeka

Vatikán 30. apríla (RV) „Kde si? Boh

hovorí k srdcu človeka“ – takýto názov
nesie nová publikácia myšlienok pápeža
Františka, ktorá vo vydavateľstve San Paolo
uzrela svetlo sveta v týchto dňoch. Knihu,
ktorá prináša tie najkrajšie slová Svätého
Otca na tému Božieho srdca a srdca
človeka, zostavil rímsky farár v časti Ostia
don Franco Nardin.
Predslov ku knihe napísal vikár Svätého
Otca pre Rímsku diecézu kardinál Angelo
De Donatis. Okrem iného píše:
„Pápež František pozorne preveruje srdce
človeka, zvýrazňujúc všetky nedostatky,
ktoré v ňom neraz prebývajú. Ako prvé sú
to istotne pokrytectvo a falošnosť,
dvojtvárne srdce (porov. Ž 12,3), za ktorými
nasleduje celý rad limitov, nerestí a
hriechov, ktoré menuje s dôslednosťou a
vytrvalosťou.
V tomto zmysle si môžeme všimnúť, že
pápež František hlboko pozná srdce človeka
a ukazuje to prostredníctvom opisov, ktoré
s prekvapujúcou priliehavosťou vystihujú
realitu. Pápež František rozumie, že ak je
choré srdce, je taký aj celý duchovný
organizmus, ktorý v ňom sídli. A ak je chorý
jeden úd, nerobí to dobre ani celej
duchovnej stavbe Cirkvi. Uzdraviť srdce
teda znamená  nájsť liek pre ľudstvo a dať
zažiariť Cirkvi ako Kristovej neveste bez
škvrny.“

Solidaritu so Srí Lankou môžu vďaka
misijným dielam vyjadriť i Slováci 

Bratislava 29. apríla (TK KBS) Solidaritu

so Srí Lankou, ktorá zažila počas
veľkonočných sviatkov krvavé útoky, môžu
vyjadriť už aj Slováci. Túto možnosť
ponúkajú Pápežské misijné diela na
Slovensku. 
"Arcibiskup Srí Lanky kardinál Albert
Malcolm Ranjith požiadal kresťanov na
celom svete o solidaritu a modlitby za
obete. Pápež František vyjadril podporu
kardinálovi Ranjithovi a arcidiecéze v
Kolombe a modlil sa za početné obete a
zranených. Vaše príspevky a dary môžete
posielať na účet Pápežských misijných diel -
SK65 3100 0000 0040 0025 6602 (Prima
Banka), variabilný symbol 333. Do
poznámky uveďte svoju adresu alebo e-
mail," uvádzajú Pápežské misijné diela na
Slovensku.
Počas Veľkonočnej nedele zahynulo v
krajine viac ako 250 ľudí. Viac ako 500 ľudí
je v nemocniciach. „Bola to čierna
veľkonočná nedeľa pre všetkých na Srí
Lanke. Chýbajú mi slová, som v nemom
úžase - nikdy som nevidel takú krutosť.
Teror, táto čistá nenávisť, zasiahla našu
krajinu ešte viac ako tsunami v roku 2004.
Drahí priatelia na Slovensku, prosím,
modlite sa za ľudí na Srí Lanke a pomôžte
nám," povedal Basil Fernando, národný
riaditeľ Pápežských misijných diel Srí Lanky. 

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



vv čASEčASE ODOD 06.05.2018 06.05.2018 DODO 12.05.201912.05.2019

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 12.5. - 18.5. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária vasiľová.               
Májová pobožnosť: Počas mája budeme sv. omše začínať májovou pobožnosťou.
v stredu, 8. mája, nebude v našom kostole sv. omša.
vo štvrtok, 9. mája, bude sv. omša za účasti detí, predovšetkým prvoprijímajúcich. Zopakujú
si slávnosť z nedele.
Týždeň modlitieb za duchovné povolania začína dnešnou nedeľou a vrcholí budúcou
Nedeľou Dobrého pastiera. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej
pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné
odpustky.
Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.
Odpustová slávnosť 12. mája bude spojená s duchovnou obnovou Ružencového bratstva.

Svätá omša preto začína už o 1000, aby po nej mohla byť ešte možnosť stretnutia sa s členmi
Ružencového bratstva našej farnosti (plagát na výveske). Všetko sa má stihnúť do poludnia,
aby nevychladol odpustový obed.  

Nácvik detí na odpustovú slávnosť bude v sobotu 11.5. o 1100 v pastoračnom centre.
Úmysly pútnikov: Do takto označenej skrinky vzadu na stolíku s novinami môžete vhadzovať
vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na „Fatimskú trinástku“, teda pri pútnickej
omši 13. v mesiaci od mája do októbra.
Medžugorie 2019: Pozývame vás na 7-dňový pútnický zájazd do Medžugoria v termíne 25. 8.
2019 až 31. 8. 2019 v cene 215 € (s poistením) na osobu. Nahlásiť sa môžete v sakristii
kostola. Informácie u o. Marcela.
Rozpis lektorov:
4. veľkonočná nedeľa: 08.00 hod. - r. Onderková, r. Lengvarská; 10.00 hod. - odpustová
slávnosť.
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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.
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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 

Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

PPONDELOKONDELOK 06.05.201906.05.2019 Sv. omša: 1830 ZBP bohuznáma (80 rokov)

Poklona Olt. sv.: 1915

UU TOROKTOROK 07.05.201907.05.2019 Sv. omša (JaA): 630 + Mária, Ján; 
+ Anna, Karol, Tomáš 

SS TREDATREDA 08.05.201908.05.2019

ŠŠ TvRTOKTvRTOK 09.05.201909.05.2019 Poklona Olt. sv.: 1730

Sv. omša: 1830 + Mária Bížová
(za účasti prvoprijímajúcich detí)

PP iATOKiATOK 10.05.201910.05.2019 Sv. omša: 1830 + Mikuláš (25. výročie) a Mária  
(mládežnícka)        

SS OBOTAOBOTA 11.05.201911.05.2019 Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 Na odčinenie urážok a rúhaní proti
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
(svätá liturgia)

NN EDEľAEDEľA 12.05.201912.05.2019

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ODpusTOVÁ slÁVNOsť FATimsKEj pANNy

mÁRiE

Sv. omša: 800 ZBP Anna; ZBP Adriana; 
ZBP Albín   

Sv. ruženec: 920

Sv. omša: 1000 za farnosť 
(celebruje P. Filip Ďubek OP)  

Duch. obnova: 1100 duchovná obnova členov
Ružencového bratstva (príhovor, beseda, obnova
sľubov)

LiTURGicKýLiTURGicKý PROGRAMPROGRAM ODOD 06.05.2018 06.05.2018 DODO 12.05.201912.05.2019

„Najsladšia radosť a najdivokejší žiaľ, to je láska.” (Pearl Bailey)


