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Noví členovia FER

“Sľubujem, že zverenú úlohu člena ekonomickej rady budem vykonávať svedomite,

zodpovedne a čestne, v súlade s ustanoveniami diecézneho biskupa, v úzkej spolupráci so
svojím farárom a pre dobro farnosti. Chcem svojím životom a prácou napomáhať dobru
našej Cirkvi, chrániť jej morálne a materiálne hodnoty. Tak mi Pán Boh pomáhaj.“

Tento sľub zložia 20. júna, v deň slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, pri svätej
omši o 18.00 hod. títo siedmi noví menovaní členovia farskej ekonomickej rady (v
abecednom poradí):

JUDr. Gedor Michal, Hrubovský Ján, Ing. Janoško Štefan, Kačur Peter, 
Ing. Mülbauer Gabriel, Tóth Peter, Ing.arch. Záhorák Marek. 

Ďakujem všetkým farníkom, ktorí odovzdali svoje návrhy na členov ekonomickej rady.
Odovzdaných bolo 96 lístkov a po spočítaní hlasov to veľmi pomohlo pri výbere jednotlivých
kandidátov. Ďakujem novovymenovaným členom farskej ekonomickej rady, že prijali s
ochotou oslovenie pre službu farnosti v tejto zodpovednej úlohe. Tak – Pán Boh nám
pomáhaj.   

Marcel Stanko
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Sedem hlavných hriechov, čo o nich viem? 

Prečo sa tieto hriechy nazývajú hlavnými?

Lebo z nich totiž vyplývajú ostatné hriechy.
Prečo ich je práve sedem? No, hriechov je
určite viac ako sedem, ale číslo sedem
v biblickej reči znamená hojnosť, plnosť,
mnoho. Aj darov Ducha Svätého je sedem,
aj sviatostí máme počtom sedem, ale
milostí z nich vyplývajúcich je hojnosť.
Postupne si o hriechoch povieme

viac. Pýcha - slovenské príslovie hovorí, že
pýcha peklom dýcha. A je to tak. Bola prvým
spáchaným hriechom človeka v raji, bola
príčinou pádu anjelov. Diabol hovoril Eve:
„Keď neposlúchnete, budete ako Boh.“ Toto
zostalo človeku dodnes. Chce sa vyrovnať
Bohu. Stále súperí, ale k vyrovnaniu sa Bohu
nikdy nedôjde. Človek sa nikdy nevyrovná
Bohu i keby bol na akejkoľvek vysokej
intelektuálnej, technickej či informačnej
úrovni. Púšťa sa až doklonovania, ale človek
môže tvoriť ale nie stvoriť! Sme schopní
tvoriť niečo z niečoho ale Boh tvorí svojou
vôľou niečo z ničoho. A v tom je zásadný
rozdiel. Chceme určovať kedy život začne
aj kedy bude končiť a to je pýcha, ktorá nás
ženie vyrovnať sa Bohu, ale to je zlé, lebo
iba Boh je Stvoriteľ. Pýchu máme v sebe
všetci, ale musíme proti nej bojovať. Už aj
tým, keď si myslíme, že my sme lepší
a zbožnejší než iní, tak už nie sme v Božích
očiach dobrí. Aj to je pýcha. Ak máme
nejaké prirodzené talenty, či nejaké dobré
vlastnosti aj tie sme dostali od Boha, sú

Božím darom a nie našou zásluhou. To
neznamená, že sa nemáme z toho tešiť, keď
sa nám niečo podarí, keď máme úspech, ale
máme byť predovšetkým vďační Bohu za
všetko a nebrať to ako samozrejmosť. Ak
neviem prijať kritiku na svoju osobu aj keď
je správna, keď sa urážame a nevieme
odpustiť, aj to je pýcha. Z pýchy a pocitu
nadradenosti následne pochádzajú ďalšie
hriechy, jej pridružené hriechy. Ako
nezriadená láska k vlastnej výnimočnosti a
to jednak k vlastnému telu i k dokonalosti
vlastnej mysle. Pýcha je aj nedovolená
rozkoš, ktorú dosahujeme tým, že
odmietame uznať podriadenosť k autorite.
Pozor aj na sebadôveru, tým nechceme
povedať, že si človek nemá dôverovať, ale
iné je dôverovať si pri napĺňaní svojich
povinností a iné je namyslene si dôverovať:
Ja som šéfom a....! Pýcha je opakom pokory.
Už v zárodku je ťažkým hriechom. Pýcha je
počiatkom každého hriechu nie úkonom ale
uspôsobením. Je kráľovstvom všetkých
nerestí. Proti pýche existuje však trojaký
prostriedok: predovšetkým uvažovanie o
svojich vlastných slabostiach, o Božej
veľkosti a o nedokonalosti svojich vlastností.
Zdroj: Rapkayová, Zuzana: Kto hľadá, nájde

(spracovala Jana Dzurovčinová)
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TRINITÁRNOSŤ
BOHA

Trojjediný Boh je pre nás ťažko
pochopiteľný. Omnoho lepšie toto
tajomstvo chápeme srdcom ako rozumom.
Demonštruje to aj nasledujúca situácia:
Učiteľka sa pýta jedného dievčatka:
„Nebeský Otec je Boh, Ježiš je Boh, Duch
Svätý je Boh. Ako je to možné?“ Dievčatko
sa na chvíľu zamyslí a povie: „Boh je
priezvisko.“ Deti vo svojej priamosti a
nevinnosti dokážu niekedy veľmi
jednoducho pomenovať to, na čo my
hľadáme náročné definície. 

Môžeme si skutočne Boha predstaviť ako

nejakú rodinu? Ján Pavol II. v jednom zo
svojich príhovorov vysvetľuje tajomstvo
Najsvätejšej Trojice takto: „Boh vo svojom
najhlbšom tajomstve nie je samotár, ale
rodina, pretože má v sebe otcovstvo,
synovstvo a podstatu rodiny, ktorou je
láska.“   Všimnime si, že pápež nehovorí o
Trojici AKOBY to bola rodina. On povedal, že
Boh JE rodina – spoločenstvo.
Ľudská rodina je len obrazom - symbolickým
vyjadrením vzťahov v Božskej Trojici a nikdy
nemôže naplno odrážať božskú dokonalosť.
Mnohí iní teológovia sa snažili vyjadriť
tajomstvo Trojice presným, ale zložitým
teologickým jazykom. Nie vždy sa im to
podarilo a práve v snahe podať čo
najpresnejšiu definíciu Trojice, vzniklo v
dejinách Cirkvi mnoho pomýlených náuk a
bludov. Všetky definície nás vlastne majú
iba povzbudiť k tomu, aby sme zatúžili po
stretnutí sa s Otcom, Synom a Duchom

Svätým v modlitbe a aj v živote, lebo oni sa
naozaj chcú každému z nás osobne zjaviť.
Životopisec sv. Františky de Chantal  Paul
Lorentz vo svojom diele „Dokonalá dáma“
uvádza takúto udalosť z jej života: Kým žila
ešte vo svete, raz na sviatok Najsvätejšej
Trojice stretla na prechádzke troch pekných
mladíkov, ktorí sa k nej priblížili  a prosili ju
o almužnu. Mladí žobráci vytrvalo prosili pre
Božie meno, aby im dala nejakú almužnu,
lebo sú veľmi chudobní. Nemala však pri
sebe peniaze, iba manželov prsteň. Dala ho
jednému z nich, aby ho predal  a o peniaze
sa podelil s ostatnými dvomi. Všetci traja sa
jej pekne poďakovali a povedali, že je to dar
pre všetkých troch, lebo všetci traja sú veľmi
dobrí priatelia. Sväticu hneď zachvátil pocit
prítomnosti  troch božských osôb, preto sa
im hodila k nohám podobne, ako sa kedysi
Abrahám poklonil trom tajom. Svätá
Katarína Sienská sa modlí k večnej Trojici:
„Preto keď som sa zhliadla v tebe, videla
som, že som tvojím obrazom, lebo ty, večný
Otče, mi dávaš zo svojej moci a zo svojej
múdrosti, z tej múdrosti, ktorá je
privlastnená tvojmu Jednorodenému. A
Duch Svätý, ktorý vychádza z teba, Otče, i z
tvojho Syna, dal mi dobrú vôľu, čím ma
urobil hodnou lásky.“ Svätý Bonaventúra v
šľapajách sv. Dionýza  zdôrazňuje,  že
základnou charakteristikou dobra je dávanie
sa. Ak je Boh najvyšším Dobrom, ako to
načrtol už filozof Platón, toto dávanie sa,
čiaže komunikácia Dobra, sa musí
uskutočňovať v nekonečnej miere. A to je
možné len v Bohu samotnom, teda v rámci
Najsvätejšej Trojice.       
Zdroj: Katolícke noviny č.24 , Antolovič Josip: Margita

Mária Alacoque, Internet

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)  
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Tour de Morava

Streda 
8. augusta 2018 – deň „5“

6:15 budíček. Rýchlo sa obliekame a balíme.
Do jedálne už prichádzame aj s batožinou. Až
teraz som si všimol, že po chodbách sú všade
fotografie sv. Otca Jána Pavla II. z jeho
misijných cestách. 6:30 raňajky. Po nich zase
všetko nakladáme do auta a 7:45 sa
presúvame do centra. Bicykle sme
zaparkovali pred bazilikou a vstupujeme dnu.
Prichádzame práve včas. 8:00 začína svätá
omša. Náš o. Marcel stojí pri oltári ako
spolucelebrant. Pre tých, ktorí ešte vo
Wadoviciach v bazilike  neboli, aspoň trochu
opíšem, čo zachytili moje oči. Je to trojboká
loď s jednou vežou v strede, ktorá dominuje
nad celou bazilikou. Hlavným vchodom z
námestia vstupujeme dnu. Vchádzame do
baziliky, ktorá je plná farieb. Zdá sa mi, že
celá bazilika je postavená zo zlatého
mramoru. Všetko sa tu leskne. Sú tu zástavy,
na ktorých je sv. Otec Ján Pavol II. Stavbou sa
podobá našej bazilike na severe akurát, že je
oveľa širšia. Na chóre je nádherný orgán.
Múr, ktorý zároveň slúži ako zábradlie na
chóre, je vyzdobený nástennými maľbami
všetkých apoštolov. Na strope sú obrovské
maľby. Prvá je rovno nad chórom a
znázorňuje Pannu Máriu ako Matku
Vykupiteľku. Na druhej, ktorá je rovno v
strede, je Pán Ježiš ako káže na vrchu
blahoslavenstvá. Tretia je nad oltárom.
Zobrazuje Zoslanie Ducha Svätého s Pannou
Máriou v strede. Na hlavnom oltári je
obrovský obraz Panny Márie s dieťatkom

Ježišom na rukách, ako stojí na zemeguli,
okolo ktorej je obtočený had s jablkom v
zuboch. Po stranách oltára sú v nadživotnej
veľkosti sochy svätého apoštola Pavla a
Petra. Tesne pred oltárom sa bazilika zasa
zužuje iba na jednu loď. V strede baziliky je
kazateľnica v tmavej farbe dreva, ktorá
pekne kontrastuje s interiérom kostola. Na
ľavej strane baziliky je kaplnka Panny Márie
Pomocnice kresťanov. V bočných lodiach sú
ďalšie oltáre. Napravo oltár sv. Jozefa a
naľavo  Božieho milosrdenstva. Svätá omša
je naozaj krátka. Je niečo po 8:30 a už je
koniec. Vychádzame vonku a čakáme na o.
Marcela. Už sme všetci spolu, stojíme pred
múzeom rodiny sv. Otca Jána Pavla II. a
debatujeme čo ďalej. Niektorí by chceli
počkať do deviatej a ísť na hodinovú
prehliadku do múzea. Väčšina z nás však v
múzeu už bola, a tak odporúčame ostatným,
aby si urobili súkromnú prehliadku v inom
čase. Sadáme na bicykle a okolo kláštora, kde
sme dnes spali, opúšťame Wadovice.
Ideme po ceste DK52. Cesta je v pohode.
Taká jemná pahorkatina, na akú sme tu v
Poľsku zvyknutí. Žiadne veľké kopce. V
dedine Klecza Dolna odbočujeme doľava
smerom na dedinu Babica. Teraz ideme po
ceste 4. triedy, ktorá nás vedie pomedzi
rodinné domy roztrúsené po jednej i druhej
strane. Na Poľsku je zaujímavé to, že oni
označujú obce v jej extraviláne. To znamená,
že keď vstúpite na katastrálne územie danej
obce je tam hneď tabuľa s jej názvom. Potom
následne vstupujete do obce samotnej, tak
tam už je iba tabuľa, ktorá označuje, že
vchádzate do obytnej zóny. Ja keď vidím
tabuľu Obytná zóna, nikdy neviem, v ktorej
dedine sme. My sme ale ešte stále v dedine
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1. čítanie: Prís 8, 22-31
Ž: Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9
Refrén: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno
na celej zemi.
2. čítanie: Rim 5, 1-5
Evanjelium: Jn 16, 12-15

Krátke zamyslenie na evanjelium: Často sa opakuje, že
človek nedokáže preniknúť do tajomstva Boha. Nie je
však treba všetkému rozumieť, akoby bol Boh nejaký stroj. Boh je predovšetkým živý, a tak
možno nahliadnuť do jeho života vďaka rozprávaniu evanjelií. Boh sa dáva. Nielen človeku,
ale predovšetkým jednotlivé osoby vnútri Boha sa robia navzájom šťastnými – darujú sa
jedna druhej. Boh Otec nie je ockom Ježišovi v ľudskom chápaní, ale je tým, kto miluje prvý.
Kristus nie je Syn v zmysle potomka, ale je tým, kto odpovedá na Otcovu lásku. Duch Svätý
nie je nejaký iný potomok Boha Otca, ale je samotnou láskou Otca a Syna. Do tohto
spoločenstva nás Boh pozval.       (podľa www.vira.cz)

Klecza Dolna a asi po kilometri odbočujeme
doprava. Pred dedinou Lysa Gora ideme
prvýkrát trošku do väčšieho kopca.
Prechádzame lesom. Síce iba krátko, ale
predsa. Odkedy sme vyšli zo Svatýho
Hostýna, tak sme cez les nešli. Cesta ubieha
v pohode. Nikto nie je unavený, tempo je
pohodové. Každý je plný sily, veď sme dnes
ráno v bazilike vo Wadowiciach boli
posilnení tým najväčším pokrmom. Telom
nášho Pána Ježiša Krista. 
Prechádzame dedinami, lepšie povedané
katastrom obci Wysoka, Stanisław Gorny,
Marcyporeba. V dedine Kopytówka pri
kaplnke odbočujeme doľava. Ďalšia dedina
Beczyn, Paszkówka a zasa doľava.
Prechádzame okolo krásneho kaštieľa, ktorý
je teraz prerobený na luxusný
štvorhviezdičkový hotel. Po hlavnej ceste
prichádzame do dediny Sosnowice.  V dedine
Wielkie Drogi pokračujeme po krajskej ceste
DK44 smerom na Krakow. Nasleduje dedina
Zelczyna, Borek Szlachecki a mesto Skawina.
Prichádzame do centra. Je 11.10. Stojíme
pred Pizzeriou Calzone. To je naša prvá
prestávka, ktorú využívame na obed. Ešte

čakáme na auto a všetci spoločne
vchádzame dnu. Okrem nás tu nikto nie je
(myslím hostí). A tak sa majiteľ tejto pizzerie
venuje iba nám. Objednávame si najprv pizzu
a tak nápoje. Obslúžení sme naozaj rýchlo.
Najskôr nápoje a za chvíľu je tu aj pizza. Kým
sa naše telá osviežia studeným nápojom a
posilnia teplou pizzou, krátka bilancia. S
čistým časom na bicykli 1 hodina 37 minút a
57 sekúnd sme prešli 39,15 km s priemernou
rýchlosťou 24 km/hod. Teplomer ukazuje
28°C. 
Pizzeria je úplne maličká sú tu štyri stoly, v
kúte kozub a vedľa neho výčap. Za ním už
kuchyňa. Mňa zaujala výzdoba. Steny a strop
sú v jemnej béžovej farbe. Strop je klenutý,
rozdelený na tri časti. Sem tam sa na stene a
na strope objavia tmavohnedé tehly. Po
stenách sú zarámované obrazy od toho
istého maliara, namaľované v roku 2005,
ktoré nám v jemných pastelových farbách
predstavujú historické centrum Krakowa. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(spracoval Peter Tóth)   
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Teologická fakulta v Košiciach ponúka
opäť aj Univerzitu tretieho veku 

Košice 11. júna (TK KBS) Teologická

fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v
Ružomberku ponúka záujemcom opäť
Univerzitu tretieho veku (UTV). Ide o formu
celoživotného vzdelávania, ktorá
účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy
v oblasti katolíckej teológie a filozofie.
Štúdium sa uskutočňuje v študijnom
programe "Filozoficko-teologické základy,
trvá tri roky (6 semestrov). Organizované je
formou sústredení, ktoré sa konajú raz
týždenne. Ak študent splní všetky
podmienky štúdia, získa osvedčenie
(certifikát) o absolvovaní UTV.
Na UTV sa môžu prihlásiť záujemcovia
starší ako 40 rokov, ktorí majú ukončené
stredoškolské vzdelanie s maturitou.
Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za
jeden rok štúdia je 30 eur. Úhrada sa platí
bankovým prevodom alebo poštovým
poukazom typu U alebo internet
bankingom na číslo účtu: IBAN: SK34 8180
0000 0070 0008 5755 v termíne do 10. 10.
2019, do popisu platby (správy pre
adresáta) treba uviesť „UTV“. Záujemcovia
si môžu prihlášku požiadať na sekretariáte
dekana Teologickej fakulty. Prihlásiť sa je
nutné do 7.10. 2019. Štúdium v
akademickom roku 2019/2020 začína 10.
októbra 2019. Písomné prihlášky je
potrebné zaslať na adresu: Teologická
fakulta – UTV, Hlavná 89, 041 21 Košice. 

Svätý Otec František vyjadril svoj úmysel
navštíviť na budúci rok Irak 

Vatikán 10. júna (RV) Pápež František

vyjadril svoj úmysel navštíviť Irak, a to
konkrétne v budúcom roku 2020. Pri
stretnutí s predstaviteľmi organizácie
ROACO na podporu východných cirkví v
pondelok 10. júna vo Vatikáne Svätý Otec
zároveň ostro odsúdil pokrytectvo tých,
ktorí na jednej strane hovoria o mieri, a na
druhej strane predávajú zbrane, čím živia
vojenské konflikty.
V úvodný deň 92. plenárneho zasadnutia
ROACO (Riunione Opere Aiuto Chiese
Orientali) prijal jeho účastníkov pápež
František. Medzi stovkou prítomných boli aj
prefekt Kongregácie pre východné cirkvi
kard. Leonardo Sandri a sekretár
kongregácie arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Ak sú
necitlivé srdcia ľudí,  nie je takým srdce
Boha, ranené tou nenávisťou a násilím, aké
sa dokážu rozpútať medzi jeho tvormi, a je
vždy schopný pohnutia a schopný ujať sa
ich s nehou a silou otca, ktorý chráni a
vedie. Ale neraz myslím aj na Boží hnev,
ktorý sa rozpúta proti zodpovedným krajín,
ktorí hovoria o mieri a predávajú zbrane
pre vedenie týchto vojen. Toto je
pokrytectvo a hriech. 

Zdroj: www.tkkbs.sk   (spracovala Anna Sabolová ml.)
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 23.6. - 29.6. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Helena Musáková.   

Dnes je Deň otcov.

vo štvrtok bude prikázaný sviatok: Pri svätej omši o 18.00 hod. zložia sľub členovia novej
Farskej ekonomickej rady a po tejto sv. omši bude nasledovať eucharistická procesia spolu s
gréckokatolíkmi.

Úplné odpustky: Veriaci, ktorý sa zúčastní v deň slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
na recitovaní (speve) hymnu Tantum ergo – Ctime túto sviatosť slávnu, môže získať za
zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Farský detský letný tábor 2019: Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo stiahnuť z
farskej webovej stránky a do konca júna odovzdať v sakristii kostola.

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.

Nácvik zborov: Zbor dospelých nacvičuje každú stredu v kostole po sv. omši, delené skúšky sú
podľa dohody. Detský zbor nacvičuje v sobotu o 13.30 v pastoračnom centre. 

Rozpis lektorov:
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi: 16.00 hod. – rod. Bankovičová; 18.00 hod. – rod.
Nutárová; 
12. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Musáková; 10.00 hod. – P. Fincický, D.
Vardžík.
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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 17.06.201917.06.2019 Sv. omša: 1830 ZBP Ivan, Silvester a Iveta
Mušákoví; ZBP Mária

Poklona Olt. sv.: 1915

UU TOROKTOROK 18.06.201918.06.2019 Sv. omša (Jaa): 1830 (JaA)  + Jozef, Žofia, Ján, Štefan

SS TREDaTREDa 19.06.201919.06.2019 Sv. omša: 1830 ZBP Jana
(detská)   

ŠŠ TvRTOKTvRTOK 20.06.201920.06.2019
NNaJSväTEJŠIEHOaJSväTEJŠIEHO KKRISTOvHORISTOvHO TElaTEla aa KRvIKRvI

(( SlávNOSťSlávNOSť ) – ) – PRIKáZaNýPRIKáZaNý SvIaTOKSvIaTOK

Sv. omša: 1600 Za farnosť

Sv. omša: 1800 + Mária (nedožitých 100 rokov)
a Ján (nedožitých 110 rokov) Saxunoví

PP IaTOKIaTOK 21.06.201921.06.2019
Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

(spomienka)

Sv. omša: 1830 + Mária a Andrej Kurucoví,
Anna a Jozef Lajčákoví
(mládežnícka)    

SS ObOTaObOTa 22.06.201922.06.2019 Sv. omša (Jaa): 1730 modlitbové večeradlo

Sv. omša (Jaa): 1830 Za farnosť

NN EDEľaEDEľa 23.06.201923.06.2019

12. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 ZBP Marta Vardžíková (60 rokov) 

Sv. omša: 1000 ZBP Filip a Samuel

Sv. ruženec: 1430 pobožnosť sv. ruženca

lITURGICKýlITURGICKý PROGRaMPROGRaM ODOD 17.06.2018 17.06.2018 DODO 23.06.201923.06.2019

„Musíme sa spolu naučiť žiť ako bratia, alebo zomrieť ako hlupáci.“ (Martin Luther King)


