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Tour de Morava

Streda 
8. augusta 2018 – deň „5“

Keď v roku 1241 obsadili, vyplienili a

vypálili Krakow Tatári, začala sa nová
výstavba mesta – z kameňa. Ulice, ktoré boli
postavené vtedy sú s menšími úpravami
zachované dodnes. Zlaté časy prežíval
Krakow v polovici 14. storočia, kedy tu
panoval kráľ Kazimír Veľký. Založil
Krakowskú akadémiu (dnes Jagellonská
univerzita), ktorá je po Karlovej univerzite v
Prahe druhá najstaršia v strednej Európe.
Dovolil židom usadiť sa v meste. 
V 18. storočí bolo Poľsko na trikrát
rozdelené medzi Rusko, Prusko a Rakúsko a
ako štát prestal existovať (o tomto som ja
vôbec nevedel). Krakow pripadol Rakúsku,
ktorý na Wavele urobil vojenskú posádku. V
roku 1905 ju nechal rakúsky cisár František
Jozef I. zrušiť, nariadil odchod rakúskych
vojsk z Krakowa a nechal previesť
rekonštrukciu celého hradu na historickú
pamiatku. V medzivojnovej existencii Poľska
bol hrad povýšený na oficiálne sídlo
prezidenta republiky. Po obsadení Poľska
fašistami sa stal Krakow hlavným mestom
Generálneho Gouvernmentu - východná
časť Poľska, ktorá nebola priradená k Tretej
ríši. Za vojny došlo k veľkej likvidácii
židovského geta. Z 64 000 ich prežilo
necelých 6 000. Táto tragická udalosť je
spracovaná vo filme Schindlerov zoznam.
Spomeniem iba, že Oskar Schindler, český
nemec, ako jediný z členov fašistickej strany

NSDAP, za záchranu viac ako 1200 židov bol
v Izraeli ocenený titulom Spravodlivý medzi
národmi. Je pochovaný v Jeruzaleme na
katolíckom cintoríne na hore Sion.
Už keď píšem o druhej svetovej vojne,
spomeniem iba, že Krakow vôbec nebol
bombardovaný. 
My pokračujeme dole Drogou na zámok
priechodom pre chodcov na ulicu
Podzamcze. Okolo kostola sv. Idziego
prechádzame na ulicu Grodzka, ktorá nás
privedie až na Rynek Główny – hlavné
krakovské historické námestie.
Prechádzame okolo kostola sv. Martina,
potom okolo kostola sv. Ondreja. Je to jedna
z najstarších zachovaných stavieb v Poľsku.
Postavený bol v románskom štýle koncom
11. storočia. Hneď vedľa je kostol sv.
apoštolov Petra a Pavla, oproti ktorému je
malé námestie so sochou Piotra Skargi (žil
na prelome 16. a 17. storočia, poľský
jezuita, kazateľ, hagiograf (pisateľ o živote
svätých), polemikista, profesor a prvý rektor
na Krakowskej akadémii, vedúca osobnosť
protireformácii v poľsko-litovskom
spoločenstve... Zomrel 27. septembra 1612
a je pochovaný v kostole sv. apoštolov Petra
Pavla. Pokračujeme ďalej a v bočnej ulici
napravo je kostol sv. Jozefa. 
Na Grodzkej ulici 32 vchádzame
podchodom do reštaurácie Kwadrans
Bistro. Je to vlastne domový dvor. Je to
trojpodlaždný dom postavený do obvodu
obdĺžnika. V strede vznikol dvor, ktorý sa
teraz využíva ako letná reštaurácia. So
súhlasom personálu si dávame stoly spolu,
aby sme mohli sedieť ako jedna rodina.
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Dávame si neskorý obed, lebo pizza, ktorú
sme zjedli pred príchodom do Krakowa nám
už poriadne strávila. K tomu ešte malý
dezert, niečo na pitie a po zaplatení
pokračujeme v prechádzke. 
Vychádzame von a hneď oproti, na druhej
strane ulice ma zaujal jeden akože bicykel.
Ten tu bol iba ako atrakcia. Nepojazdný.
Zaujímavé bolo na ňom to, že kolieska boli
pôvodné, pedále, reťaz tiež a zvyšok?
Predstavte si, že by ste pozerali na kostru
malého býka s veľkými rohami. Tie tvorili
riadidlá. Predné končatiny slúžili ako predná
vidlica na bicykli a držali predné koleso. Na
konci chrbtice bolo sedadlo. Zadné
končatiny držali zadné koleso a kosti
hrudného koša tvorili spodnú časť rámu
prepojenú od riadidiel po strednú osku, kde
sú pedále. V skutku zaujímavý nápad.
Myslím, že vrátanie nás, tam nebolo
jediného turistu, ktorý by sa pri tom bicykli
nezastavil a nesfotil si ho.

Prešli sme len pár metrov a po našej pravej
strane na chodníku pred lekárňou mal
nadaný študent postavené drevené piáno a
hral na ňom staršie aj novšie vychytávky
modernej hudby, ktoré sprevádzal svojím
spevom. Až na nás sa pri ňom nikto
nezastavil. My sme to urobili a za každú jeho
pesničku sme ho odmenili potleskom a
mincou do klobúka. Za chvíľu sa okolo nás
postupne vytvorila veľká skupina ľudí, ktorá
ho takisto odmeňovala potleskom a
drobnými do klobúka. Keď sme túto skupinu
nenápadne opustili, mal som z toho taký
príjemný pocit, že sme aspoň takto máličko
mohli prispieť. Po čase som sa obzrel a
skupina postupne meniacich sa ľudí tam
stála ďalej. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(spracoval Peter Tóth)   

1. čítanie: Gn 18, 1 - 10a
Ž: 15, 2-3a. 3b-4b. 5
Refrén: Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?
2. čítanie: Kol 1, 24-28
Evanjelium: Lk 10, 38-42 

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Zjednodušene by sme mohli ľudí rozdeliť na Marty a
Márie – tých, ktorí sa pre samú pomoc druhým nikdy nezastavia a sami tak namiesto života
živoria, a tých, ktorí rozvíjajú krásny život, ale bezohľadne prehliadajú núdzu iných. Ježiš
odkazuje na Máriinu voľbu, ale nezabudnime, že svoju výčitku adresuje Marte, nie Márii!
Úryvok nehovorí o tom, čo povedal Márii. Je však stále aktuálnou výzvou: skutočne svet,
naša rodina, blízki potrebujú toľko našej námahy a starostlivosti, že nemáme vôbec čas sa
zastaviť a načúvať Bohu? A čo by Ježiš povedal Márii? (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára.
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Vitaj matka matky Pána, 

ó svätá Anna

Svätí rodičia Panny Márie – svätý Joachim a

svätá Anna nám dosvedčujú, že sa oplatí
venovať čas a námahu pri výchove svojich
detí. Žili čnostne a tak vychovávali aj svoju
dcéru. „Čnosť je dobrá kvalita mysle,“ hovorí
sv. Augustín. Čnostného človeka
charakterizujú vlastnosti ako stálosť, radosť,
ľahkosť v konaní. Čnostný človek je stále
pripravený konať dobre – to vyplýva z
definície čnosti, ako trvalej a stálej dispozície
konať dobro. Ak je stála, nemôže byť reč o
náladovosti – dnes sa mi chce, zajtra nie. 
Jednou z ciest napomáhajúcich rastu detí v
duchovnej oblasti je aj putovanie už možno
od malička. Naše fatimské deti a zvlášť malá
Hyacintka sú nám vzorom, ako môžeme
prinášať rôzne obety spojené práve s
putovaním. Podľa židovskej tradície museli
veriaci raz ročne navštíviť Jeruzalemský
chrám. Je nám dobre známy novozákonný
príbeh o dvanásťročnom Ježišovi, ktorý sa
stratil rodičom práve pri takejto udalosti.
Zaiste aj dievča – deva Miriam tak putovala
so svojimi rodičmi s Annou a Joachimom.
Najlepšie sa vychováva vlastným príkladom a
tak sa zvyky, tradície prenášajú na ďalšie
generácie. Rodina je semenišťom pre
povolanie do manželstva alebo do duchovnej
služby. Prítomnosť kňazov medzi nami je
nezastupiteľná. Duchovná služba sa spája aj s
kňazským požehnaním, ktoré má veľkú moc,
ako to vysvetlila  Panna Mária vizionárom v
Medžugorií. Kňazské požehnanie patrí medzi
tzv. sväteniny. Druhý vatikánsky koncil
hovorí: „Sväteniny sú posvätné znaky,
ktorými sa určitým napodobnením sviatostí
naznačujú a na orodovanie Cirkvi dosahujú
najmä duchovné účinky. Sväteniny

pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku
sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti
života.“ (Sacrosanctum Concilium 60) 
Hovorí sa, že za novokňazským požehnaním
sa oplatí aj topánky zodrať, preto buďme
vďační Pánu Bohu za sprostredkovanú milosť
cez pomazané ruky novokňaza.

Zdroj: Kucharčík Richard: Katechézy o manželstve –
rádio Lumen Časopis Milujte sa! č3/2019

Vitaj, Matka, Matky Pána ó svätá
Anna. Pánom Bohom za Patrónku nám
všetkým daná. By sme Ťa uctievali, k
Tebe sa utiekali, prihovor sa v nebi za
nás, ó svätá Anna. 
Čnosti Tvoje ohlasujú i naše chrámy,
sviatok Tvoj dnes oslavujú po celom
kraji. Ľud Ťa uctí, miluje, z lásky k Tebe
putuje, prijmi že ho a ochraňuj, ó svätá
Anna. 
Svätá Anna, však u Boha, Ty môžeš
veľa. 
Sprostredkuj nám, zhromaždeným z
toho kostola. Tam u vnučka svojho,
milosť a priazeň jeho, by sme s Tebou v
nebi boli o svätá Anna. 
Drahá Matka, prijmi nás do svojej
ochrany. My Ti všetko venujeme, Ty
naša Pani: srdce, skutky i slová,
babička Ježišova a priveď nás do
nebies krás o svätá Anna.

Znotovaný text tejto krásnej, starobylej
piesne nám na požiadanie zaslal pán kantor
z Ražňan v sabinovskom okrese, ktorá je
bohatá na duchovné povolania aj na
históriu.

Zdroj: Tupta Vincent - organista  - Ražňany, 4.VII.1993
(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 
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Poľská mariánska svätyňa Jasna Góra má
ročne vyše 4 milióny pútnikov

Jasna Góra 12. júla (RV) S modlitbou za

blahorečenie kardinála S. Wyszyńského a s
vďakou pri 40. výročí prvej púte Jána Pavla
II. do Poľska tento rok putuje množstvo
Poliakov do mariánskej svätyne Jasna Góra.
Čenstochovskú Čiernu Madonu navštívi
ročne okolo 4,3 milióna pútnikov z
mnohých krajín.
„Kresťan je homo viator, ten, ktorý je vždy
na ceste. Celý náš život je veľkou púťou,
sme na ceste do Otcovho domu,“ povedal
biskup Artur Miziński, generálny sekretár
Poľskej biskupskej konferencie pri stretnutí
s novinármi na tlačovej konferencii 11. júla
k téme pútí (#PolskaPielgrzymuje).
Každý rok vykoná púť asi 7 miliónov
Poliakov. Až 32% obyvateľov tejto 38-
miliónovej krajiny potvrdilo, že sa aspoň raz
počas svojho života zúčastnili púte. V
Poľsku sa nachádza viac ako 500 svätýň.
Najobľúbenejšie pútnické miesta sú už roky
Jasna Góra v Čenstochovej (69% všetkých
pútnikov) a Licheń.
Mnohí Poliaci putujú do Jasnej Góry s
tohtoročným mottom „Panna Mária
Jasnohorská, Matka života“ a s prosbou za
blahorečenie kardinála Stefana
Wyszyńského a na poďakovanie pri 40.
výročí prvej návštevy pápeža Jána Pavla II.

ako pútnika v rodnom Poľsku. Z hlavného
mesta takto smeruje do Čenstochovej už po
308. raz v histórii tzv. „Varšavská púť“.
V roku 2018 navštívilo Jasnu Góru 4,3
milióna pútnikov z viac ako 80 krajín. Okolo
834 000 Poliakov sa zúčastnilo 200
celoštátnych pútí do tejto mariánskej
svätyne.

Rómski ochotníci pripravili muzikál o bl.
Anke Kolesárovej

Bratislava 16. júla (TK KBS) Vo štvrtok a

piatok vystúpi v Bratislave rómsky
ochotnícky divadelný zbor „Romane Jilé“ z
Jarovníc s polhodinovým minimuzikálom o
blahoslavenej Anke Kolesárovej.
Predstavenie odohrajú u františkánov po
svätej omši o 19:30 v Kostole Zvestovania
Pána na Františkánskom námestí a v piatok
19. júla 2019 u kapucínov po svätej omši o
19:00 v Kostole svätého Štefana na Župnom
námestí. Podporiť ich budete môcť aj
zakúpením si výrobkov z tvorivých dielní v
Jarovniciach.

Týmto muzikálom sa chcú účinkujúci
poďakovať hlavne tým, ktorí ich
akýmkoľvek spôsobom podporujú.

Zdroj: www.tkkbs.sk, zasvatenyzivot.sk   
(spracovala Anna Sabolová ml.)
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PPoNdELoKoNdELoK 29.07.201929.07.2019
Sv. Marty (spomienka) 

Spovedanie: 1700

Sv. omša: 1830 + Pavol Šimko (20. výročie)

Poklona Olt. sv.: 1915

uu toRoKtoRoK 30.07.201930.07.2019
Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej,
panny a mučenice (ľubovoľná
spomienka)  

Sv. omša: 800 + Ladislav Baník

SS tREdAtREdA 31.07.201931.07.2019
Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
(spomienka)   

Spovedanie: 1700

Sv. omša: 1830 + Milan

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 01.08.201901.08.2019
Sv. Alfonza Márie de Liguori,
biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Prvý štvrtok v mesiaci – deň
modlitieb za duchovné povolania

Spovedanie: 1700

Sv. omša: 1830 + Ján Straka (1. výročie)

PP iAtoKiAtoK 02.08.201902.08.2019
Prvý piatok v mesiaci   

Spovedanie: 1700

Sv. omša: 1830 Za ctiteľov BSJ a členov RB

SS obotAobotA 03.08.201903.08.2019
Prvá sobota v mesiaci 

Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 Na odčinenie urážok a rúhaní
proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Sv. omša (JaA) : 1830 za farnosť

NN EdEľAEdEľA 04.08.201904.08.2019

18. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 ZBP sr. Gemma (70 rokov) 

Sv. omša: 1000 ZBP Štefan Kmeť (60 rokov)  

Sv. ruženec: 1430 + výmena tajomstiev

LituRGicKýLituRGicKý PRoGRAmPRoGRAm odod 29.07.2018 29.07.2018 dodo 04.08.201904.08.2019



vv čASEčASE odod 08.07.2018 08.07.2018 dodo 21.07.201921.07.2019

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 28.7. - 3.8. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Ružena Poláková.
V týždni 4.8. - 10.8. vedie modlitby pred sv. omšami p. mária Kurucová.
Požehnanie dopravných prostriedkov: V stredu 24. júla, v deň spomienky na sv. Krištofa,

patróna cestujúcich, pútnikov a šoférov, po skončení sv. omše asi o 1915 požehnáme všetky
autá, bicykle a iné dopravné prostriedky, ktoré budú na ploche pred našim farským kostolom.
Ktorí máte záujem, môžete to využiť. 
Porciunkulové odpustky: 2.augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách
minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na
získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a
Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté
prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno získať aj vo
františkánskych kostoloch.
Pastoračnú radu prosím o stretnutie 31.7. 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.
Rozpis lektorov:
17. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. bankovičová; 10.30 hod. – odpust; 
18. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. musáková; 10.00 hod. – rod. baníková,
rod. Hrubovská.
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 21.
júla a 28. júla po 2. a 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 22.07.201922.07.2019
Sv. Márie Magdalény (sviatok)

Spovedanie: 1700

Sv. omša: 1830 ZBP Ján Sabol (70 rokov)

Poklona Olt. sv.: 1915

uu toRoKtoRoK 23.07.201923.07.2019
Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky
Európy (sviatok) 

Sv. omša (JaA): 630 + Magdaléna

SS tREdAtREdA 24.07.201924.07.2019
Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Sv. Krištof, mučeník

Spovedanie: 1700

Sv. omša: 1830 + Ján (1. výročie)

Požeh. vozidiel.: 1915

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 25.07.201925.07.2019
Sv. Jakuba, apoštola (sviatok) 

Poklona Olt. sv.: 1700 + spovedanie

Sv. omša: 1830 + Viktória

PP iAtoKiAtoK 26.07.201926.07.2019
Sv. Joachima a Anny, rodičov
Panny Márie (v starom kostole
slávnosť)   

Sv. omša (JaA): 1830 + Anna Pavlová
(celebruje o. martin miškuf)

SS obotAobotA 27.07.201927.07.2019
Sv. Gorazda a spoločníkov
(spomienka)  

Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 ZBP Igor a Nadežda 
(45. výročie manželstva) 

NN EdEľAEdEľA 28.07.201928.07.2019

17. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ
ODPuSTOVá SláVNOSŤ SV. JOAChiMA A

ANNy

Sv. omša: 800 ZBP Mária Bundzáková (85 rokov) 

Modl. večeradlo: 930 (JaA)

Sv. omša (JaA): 1030 za farnosť 
(celebruje p. Juraj tirpák oSPPE)

LituRGicKýLituRGicKý PRoGRAmPRoGRAm odod 22.07.2018 22.07.2018 dodo 28.07.201928.07.2019

„Pozoruj rozumom, počúvaj srdcom.“ (turecké príslovie)


