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Tour de Morava

Streda 
8. augusta 2018 – deň „5“

Využívame čas, kým tu nie sú peší pútnici

z Vranova a ideme na prehliadku
historického mesta. Do večere máme štyri
hodiny času. Vraciame sa späť na ulicu
Jozefa Dietla a pokračujeme ulicou
Stradomska. Tu vidíme zaujímavé turistické
elektromobily. Ak nepočítam vodiča, tak je
tam päť miest. Majú úplne nízky podvozok.
Sú bez dverí, bez okien a na rovnej streche
je nápis miest, ktoré navštívia. Wavel –
Jewish Kazimierz (židovské staré mesto
Kazimierz). Ako malú poznámku uvediem,
že v tomto starom židovskom meste, v
katolíckej časti je aj hlavné stredisko a
seminár Paulínov. V starom židovskom
meste sú aj dnes pozostatky múrov Geta z II.
svetovej vojny. My po Stradomskej ulici
prechádzame okolo kostola kňazov
misionárov. Pri katolíckom kostole sv.
Bernardína prechádzame na Bernardýnsku
ulicu. Chodníkom hore kopcom
prichádzame k prvej bráne hradu Wavel. Je
naozaj zaujímavá. Má minimálne dvojitú
ochranu. Pred ňou je semafor. V bráne je
obrovská spúšťajúca sa železná brána. V
zemi sú dva mohutné kovové valce, ktoré
vystupujú zo zeme v prípade červenej farby
na semafore.  Jednoducho povedané – bez
povolenia sa tu nedostane žiadne auto.
Prechodom cez bránu sa ešte nedostávame
na nádvorie hradu. Cesta pokračuje ďalej. 

Prichádzame k opornému múru odkiaľ je
nádherný výhľad na celý Krakow. Rieku
Wisla máme ako keby rovno pod nohami.
Pod nami, rovno pod hradbami je pešia
oddychová zóna spojená s cyklochodníkom
po nábreží. Je tu plno stánkov s
občerstvením a suvenírmi. Ale nad tým
všetkým dominuje Wavelský Smok (drak).
Sochárske dielo postavené  z mosadze. V
ústach má plynové horáky a raz za hodinu z
nich vychrlí oheň. Podľa legendy mesto
Krakow založil bájny vládca Krak na pahorku
Wavel. Pod ním v dračej jaskyni – Smoczna
Jama (vchod do jaskyne sa nachádza na
západnej strane pahorku Wavel. Po
zostúpení 135 schodoch sa ocitnete vo
vlhkej chodbe, ktorá vás privedie rovno za
chrbtát drakovi pri rieke Wisla) – žil
legendárny Wavelský drak – Wavelský
Smok. Ten trýznil okolitých roľníkov ničením
ich úrody, žraním dobytka a ľudí. Najradšej
vraj mal panny. Draka nikto nedokázal
premôcť silou, ale vládca Krak ho preľstil.
Do ovčej kože zašil síru a predložil to drakovi
ako pochúťku. Ten ju zjedol a začalo ho v
žalúdku veľmi páliť. Preto šiel k Wisle, aby
sa napil vody. Pil tak dlho a tak veľa, až
praskol. Wavelský drak je súčasťou poľskej
mytológie a dodnes je v erbe Krakowa. 
Trochu z histórie mesta. Wavelské jaskyne
boli obývané ľuďmi už od doby kamennej. V
8. a 9. storočí bol Krakow jedným z hlavných
sídiel slovanského kmeňa Wislanov, ktorý
obýval kraj Malopoľsko. V roku 1000 tu bolo
založené prvé biskupstvo a bola postavená
kamenná katedrála Boleslava I. k dnešnému
dňu sa z tejto katedrály zachovali iba
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základy. V roku 1038 sa Krakow stal hlavným
mestom Poľska až do roku 1609, kedy bolo
kráľovské sídlo presťahované do Varšavy. 
Wavelský hrad bol niekoľkokrát prestavaný,
niekoľkokrát vyhorel, vyrabovali ho najprv
Tatári, potom Švédi, Prusi, Rakúšania a
nakoniec fašisti. Napriek tomu prežil a dnes
je stále obdivovaný miliónmi turistami
ročne. V roku 1978 bol spolu s centrom
mesta Krakow zapísaný do Zoznamu
svetového dedičstva Unesco. 
Vedľa hradu je katedrála, zasvätená sv.
Stanislavovi a Václavovi. Je to veľmi
zaujímavá stavba a každá doba ju niečim
obohatila. Sú tu hrobky a kaplnky poľských
kráľov. Zo 45 kráľov je tu pochovaných 41.
Dokonca je tu aj hrobka, v ktorej je
pochovaný prezident Poľska Lech Kaczyński s
manželkou Máriou, ktorý zomrel 10. apríla
2010 – letecké nešťastie blízko ruského
mesta Smolensk. Tá má osobitný vstup z
vonku po pravej strane katedrály.
Spomeniem ešte Zikmundovú vež – Wieža

Zygmuntowska – kde sa nachádza najväščí
zvon v strednej Európe – Zygmunt. Váži 8
ton. Priemer má 2 metre a obvod 8 metrov.
Keď ho chcú rozozvučiť potrebujú 6 silných
mužov. Neviem, či sú tieto údaje správne,
lebo na internete som našiel rôzne údaje o
jeho váhe a veľkosti. Dnes sa používa iba pri
významných cirkevných sviatkov.  
Po druhej svetovej vojne sa stal Wavelský
hrad aj so všetkým, čo k nemu patrí múzeom.
Nachádzajú sa tu významné zbierky obrazov,
kníh, sôch, keramiky, gobelínov, zbraní,
brnenia a dobového nábytku. Nachádza sa tu
aj najväčšia zbierka osmanských stanov v
Európe. 
Skoro všade, kde chcete niečo vidieť viac,
potrebujete vystáť dva rady. Najprv rad na
kúpu lístka a potom rad na prehliadku. My
toľko času nemáme a tak si dávame spoločné
foto pred katedrálou a odchádzame do
centra. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(spracoval Peter Tóth)   

1. čítanie: Iz 66, 10-14c
Ž: 66, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16+20
Refrén: Jasaj Bohu, celá zem.
2. čítanie: Gal 6, 14-18
Evanjelium: Lk 10, 1-12. 17-20 alebo kratšie Lk 10, 1-9

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Zvláštny návod ako majú postupovať misionári, keď idú
ohlasovať Božie kráľovstvo. Majú sa najprv oprieť o Božiu pomoc. Ďalej sa nezdržiavať
klebetením kde s kým, ale skutočne hovoriť o Ježišovi. A súčasne majú prinášať pokoj, nie
rozdelenie či nenávisť a horkosť. Uzdravovať neznamená hľadať lekárov, či dokonca
liečiteľov a šarlatánov. Učeníci uzdravujú modlitbou, mocou Ježiša, veď majú hlásať blízkosť
Božiu. A títo učeníci sa opreli o Ježišovu autoritu, uverili mu a skúsili, že jeho slovo je plné
moci a sily, funguje. (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára.
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Nástroje môjho pokoja

“Milovaní synovia, ako veľmi ma potešil

hold, ktorý ste mi preukázali tento večer – na
záver týždňa v tomto vzácnom útočišti môjho
Nepoškvrneného Srdca. Moje Nepoškvrnené
Srdce je dnes – ako nikdy predtým – pre
každého z vás útočišťom a spoľahlivou
cestou, ktorá vás vedie k Bohu.
Čo som predpovedala svojej dcére Lucii vo
Fatime, sa dnes stalo skutočnosťou. Akým
dôležitým pre ľudstvo a pre Cirkev je moje
nepoškvrnené a materské útočište, lebo
teraz sa všetci nachádzate uprostred čias,
ktoré sú moje: Sú to časy bolestné, ktoré som
predpovedala, keď sa veci vyvíjajú k ich
bolestnému a krvavému vyplneniu. Preto
som vás chcela mať tu, na tejto hore, v týždni
duchovných cvičení, ktoré boli také bohaté
na mimoriadne milosti. Tieto exercície majú
mimoriadny a veľký význam, ktorému
porozumiete až neskôr. V týchto dňoch som
vás učila modlitbe. Viedla som vás k
modlitbe, dobrej modlitbe, spolu so mnou –
modlitbe, ktorá pochádza zo srdca, - k
modlitbe srdca, pri ktorej musíte duchom,
vôľou, srdcom a dušou cítiť a vnímať
skutočnosť, ktorú si v modlitbe vyprosujete. 
Vaša nebeská Matka vás chce vždy viac
vychovávať k modlitbe srdcom, lebo takáto
modlitba má byť cestou, ktorá vám prinesie
pokoj srdca. Chcem pre každého z vás
vyprosiť dar pokoja srdca. Prišli ste s
obťaženými srdcami, plnými ťažkosti, bolestí,
nádeje, obáv a očakávaní: všetko to som
prijala do svojho Nepoškvrneného Srdca a
darujem vám pokoj srdca. Odíďte odtiaľto s
pokojom v srdci a buďte pre svoje okolie
nástrojmi môjho pokoja. Preto zhromažďujte
vždy viac duší vo večeradlách, v ktorých sa
modlite intenzívne a hlboko, aby som týmto
dušiam mohla darovať pokoj srdca. V čase,
keď je vždy menej pokoja medzi ľuďmi, v
rodinách a krajinách áno, dokonca v celom
ľudstve, je znamením môjho materského

triumfu práve pokoj, ktorý teraz chcem
priniesť do sŕdc všetkých svojich detí – tých,
ktoré ma počúvajú, nasledujú a zasväcujú sa
môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Preto vás
prosím, pokračujte vo svojich večeradlách
modlitby. Dnešnou milosťou, ktorá pramení
z môjho Srdca a ktorá vás vedie k plnosti
lásky k môjmu Synovi Ježišovi, chcem dnes
darovať vzácny dar pokoja srdca všetkým
mojim deťom. Tu som vás učila aj vzájomnej
láske. Ako veľmi sa Matka teší, keď vás vidí
ako toľkých malých bratov, ktorí sa navzájom
milujú, a ktorí – napriek všetkým ťažkostiam
– chcú rásť v láske. Tieto ťažkosti spôsobuje
vaša obmedzenosť, vaše nespočetné
nedostatky a ľstivé nástrahy, ktoré vám
nastavuje môj protivník, ktorý má teraz v
úmysle okradnúť vás o pokoj vašich sŕdc a
zasiať medzi vami nejednotnosť,
nepochopenie a rozpory. Ako vás modlitbou
privádzam k pokoju, tak vás svojou
materskou prítomnosťou privádzam k
bratstvu. Musíte vo svojej vzájomnej láske
viac rásť, musíte sa učiť navzájom sa viac
milovať. Vaša Matka má radosť, keď si
vychádzate v ústrety, keď sa dokážete aj po
najmenšom narušení tejto lásky opäť
zmieriť, podať si ruky, a naďalej spoločne
napredovať, lebo ja milujem každého z vás
jednotlivo a všetkých spoločne. K môjmu
srdcu musíte prichádzať všetci spoločne –
spojení božským putom vzájomnej a vždy
dokonalej lásky. Pretože vám môj protivník
na tejto ceste kladie mnoho prekážok,
prajem si, aby ste mi – ešte pred odchodom
z tejto hory dali prísľub, že sa budete
navzájom vždy viac milovať, že budete
napredovať spoločne ruka v ruke, aby vo
svete, kde sa môjmu protivníkovi darí
vládnuť egoizmom, nenávisťou a rozkolmi,
bola vaša vzájomná láska znamením môjho

triumfu...  
Zdroj: Gobi Stefano: Modrá kniha – Kňazom, najmilším
synom Panny Márie  (spracovala Jozefína
Gajdovčíková)   
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Eutanázia hladom a smädom: Vincent
Lambert bol odpojený od výživy a
hydratácie

Francúzsko 4. júla (TK KBS) Na základe

rozhodnutia lekárov a francúzskeho súdu
bola zahájená procedúra vedúca k
usmrteniu Vincenta Lamberta. Jeho lekár
Vincet Sanchez informoval rodinu, že včera
ráno nemocnica pristúpila k úkonom, ktoré
predvídajú úplne upustenie od podávania
výživy a vody. Po nehode na motorke v roku
2008 je Vincent Lambert ochrnutý a žije v
stave minimálneho vedomia. Nie je však
pripojený k dýchaciemu prístroju ani k
ďalším prístrojom, ktoré by ho umelo
udržiavali pri živote. 
Procedúra, ktorú zahájili, je už druhým
pokusom odsúdiť tohto 42 ročného muža k
smrti hladom a smädom. Pred viac ako
mesiacom, 20. mája ju prerušil verdikt
parížskeho odvolacieho súdu. Minulý
piatok však najvyššia francúzska súdna
inštancia toto rozhodnutie zamietla a
dovolila, aby lekári prestali podávať
pacientovi výživu a vodu. 
Za záchranu Vincenta Lamberta apelovala v
Ženeve na fóre OSN jeho matka. Tento rok
4. mája Výbor tejto organizácie pre práva
postihnutých ľudí totiž požiadal Francúzsko,
aby pozastavili úkony vedúce k smrti tohto
pacienta, dokiaľ OSN jeho prípad
nepreskúma. Po vyčerpaní všetkých
možností vo svojej vlasti sa Viviane
Lambert obrátila na OSN s prosbou o
intevenciu. „Prichádzam k vám so srdcom
matky na dlani,“ povedala žena. „Vincent
nehovorí, to však neznamená, že sa s ním

nedá dorozumieť. Nie je rastlinou. Reaguje,
nadväzuje vzťahy a plakal, keď sme ho
informovali o rozhodnutí lekárov,“ povedala
na fóre OSN Viviane Lambert.

Divákov sledujúcich TV LUX cez anténu
čaká zmena

Bratislava 3. júla (TK KBS) Už od júla 2019

si budú musieť diváci, ktorí sledujú
slovenskú katolícku Televíziu LUX
prostredníctvom antény, preladiť na novú
vysielaciu frekvenciu. Okrem prelaďovania
bude v prípade starších televízorov
potrebné zakúpiť si nový set-top box s
podporou DVB-T2. K zmene bude postupne
prichádzať v jednotlivých regiónoch
Slovenska, od júla 2019 do konca júna
2020. V lete táto zmena zasiahne najmä
Východ Slovenska, Nitru a jej okolie, Banskú
Bystricu a Banskú Štiavnicu. Kedy sa
prelaďuje vo Vašej lokalite, si môžete
vyhľadať na www.cezantenu.sk. 
Vysielanie TV LUX prejde do vyššieho
vysielacieho štandardu DVB-T2. Staršie
modely televíznych prijímačov
nepodporujú DVB-T2 vysielanie. V takom
prípade je potrebné zaobstarať si set-top
box alebo televízor s podporou DVB-T2.  
Viac o prelaďovaní TV LUX sa dozviete aj na
stránke www.tvlux.sk. V prípade otázok a
problémov sa môžete obrátiť na technickú
podporu spoločnosti TOWERCOM
0650/444 400 alebo na stránke
www.cezantenu.sk. 

Zdroj: www.tkkbs.sk   (spracovala Anna Sabolová ml.)
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ppoNDELokoNDELok 15.07.201915.07.2019
Sv. Bonaventúru, biskupa a

učiteľa Cirkvi (spomienka) 

Sv. omša: 800 + Anna Činčárová 

UU ToRokToRok 16.07.201916.07.2019
Preblahoslavenej Panny Márie

Karmelskej (ľubovoľná

spomienka) 

SS TREDaTREDa 17.07.201917.07.2019
Sv. Andreja Svorada a Benedikta,

pustovníkov (spomienka) 

ŠŠ TVRTokTVRTok 18.07.201918.07.2019

pp iaTokiaTok 19.07.201919.07.2019

SS oboTaoboTa 20.07.201920.07.2019 Modl. večeradlo: 1730 (JaA)  

Sv. omša (Jaa) : 1830 za farnosť

NN EDEľaEDEľa 21.07.201921.07.2019

16. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

Sv. omša: 800 ZBP Mária Gedorová (70 r.) 

Sv. omša: 1000 ZBP Anna Horňáková (50 r.) 

Sv. ruženec: 1430

LiTURgickýLiTURgický pRogRampRogRam oDoD 15.07.2018 15.07.2018 DoDo 21.07.201921.07.2019

Z farskej matriky

Vmesiaci jún prijal sviatosť krstu: Oskar Baník

Rozlúčili sme sa s Veronou Šimkovou a Máriou
Dobranskou

Sobáše neboli žiadne.



VV čaSEčaSE oDoD 08.07.2018 08.07.2018 DoDo 21.07.201921.07.2019

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 14.7. - 20.7. vedie modlitby pred sv. omšami
p. ľubica chomjaková.
V týždni 21.7. - 27.7. vedie modlitby pred sv. omšami p. magdaléna Diľová.

pastoračnú radu prosím o stretnutie vo štvrtok 11.7. po večernej sv. omši. 
Výročie sobáša: V rámci Roka sv. Košických mučeníkov pozývame jubilujúcich manželov, ktorí
si pripomínajú v tomto roku 50., 60. a 65. výročie manželstva, do Katedrály sv. Alžbety na

stretnutie s otcom arcibiskupom, kde dostanú osobitné požehnanie: 13. októbra o 1500.
Manželia nech sa prihlásia u svojho farára do 1. októbra 2019.
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.
Vysoká nad Uhom: 20. júla vás pozývame na pútnickú sobotu ku Anke Kolesárovej. Program

začína o 1500. V prípade záujmu sa nahláste u p. Artimovej na tel. čísle 0918 901 474 alebo
057/44 61 037.
cyklopúť: Od piatka 5.7. začala týždňová farská cyklopúť, kvôli čomu nebudú v pracovné dni
v našom kostole sv. omše. V prípade zaopatrenia či pohrebu obráťte sa, prosím, na farnosť
Vranov-Sever (telefón: 057/44 218 07).
Rozpis lektorov:
15. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. baranová, rod. Sabolová; 10.00 hod. –
rod. Dzurovčinová; 
16. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Š. Fenika; 10.00 hod. – p. Uhlíková, p.
grominová.
oHLÁŠkY:
Jaroslav Pancurák, syn Jozefa a Anny rod. Paľovej, bývajúci vo Vranove nad Topľou a Mgr.
Mária Dargajová, dcéra +Jána a Zlatice rod. Jenčovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 14.
júla po 1. 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 08.07.201908.07.2019

UU ToRokToRok 09.07.201909.07.2019

SS TREDaTREDa 10.07.201910.07.2019

ŠŠ TVRTokTVRTok 11.07.201911.07.2019
Sv. Benedikta, opáta, patróna
Európy (sviatok) 

Sv. omša: 1830 + Verona Šimková 

pp iaTokiaTok 12.07.201912.07.2019 Sv. omša: 1830 + Mária Chvaščáková

SS oboTaoboTa 13.07.201913.07.2019
Spomienka na fatimské zjavenie 

Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 + Mária Gavaľová (35. výročie) 
a zosnulí z rodiny Gavaľovej

(na úmysly pútnikov celebruje o. michal bodnár)

NN EDEľaEDEľa 14.07.201914.07.2019

15. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

Sv. omša: 800 + Peter a Marcela 

Sv. omša: 1000 za farnosť 

Sv. ruženec: 1430

LiTURgickýLiTURgický pRogRampRogRam oDoD 08.07.2018 08.07.2018 DoDo 14.07.201914.07.2019

„Slovo a čin majú byť bratmi.“ (arménske príslovie)


