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Tour de Morava

Streda 
8. augusta 2018 – deň „5“

Pred nami je križovatka, cez ktorú

prechádzajú električky. Pohľadom naľavo
ma zaujal kláštor františkánov spojený
kostolom. Na opačnej strane je zaujímavá
historicky ale aj architektonicky stavba
kostola a kláštora dominikánov. Nebudem to
opisovať. To sa nedá. Zabralo by to veľmi
veľa času a ...Viete ako sa hovorí: „Lepšie je
raz vidieť, ako stokrát počuť.“ Preto tým, čo
neboli, odporúčam osobnú návštevu
historického Krakowa. 
Pred predajňou Toruńske Pierniki, založenou
v roku 1763 je ďalšia atrakcia. Aj teraz je to
bicykel priviazaný k stĺpu. Kostra, reťaz,
pedále, kolesá sú biele. Rukoväte, sedadlo a
plášte čierne a zvyšok t.j. výstuž kolies a
trojuholníková časť v strede kostry sú zo
zrkadla. 
Ešte pár metrov a otvára sa pred nami
najväčšie stredoveké námestie v strednej
Európe – Rynek Główny, ktoré vzniklo už v
13. storočí. Rozmery 200 x 200 metrov.
Spomeniem, že po celý čas okolo nás
prechádzali krásne vyzdobené drožky s ešte
krajšie ozdobenými koňmi a na drožke v
dobových kostýmoch drožkári. Tie tu
nahradzujú taxíky a cesta otvorenou
drožkou sa s cestou taxíkom nedá porovnať.
To mi dáte určite za pravdu. 
Rovno pred nami je maličký kostol zasvätený
sv. Vojtechovi. Je veľmi starý. Jeho základy
pochádzajú z 10. storočia. Okolie okolo
kostola, ktoré patrí k námestiu, sa za tých
1000 rokov stále menilo a teraz je vchod do

kostola o dva metre vyššie ako je podlaha v
kostole. 
Hlavnou budovou na námestí je Sukiennice
– bývalé centrum obchodu s textilom. Ani
teraz tomu tak nie je. Iba že sortiment
tovaru sa trochu zmenil. Je to trojpodlažná
budova, ktorá bola postavená v 14. storočí
ako krytá tržnica pre obchod s látkami. Po
požiari v polovici 16. storočia bola
renesančne prestavaná a v 19. storočí boli k
nej ešte pribudované stĺpy s arkádami
(oblúk preklenujúci medzery medzi stĺpmi
alebo piliermi). Prízemie z veľkej časti tvoria
iba podporné stĺpy, kde je vlastne otvorená
obchodná zóna plná butikov s rôznym
tovarom. Aj teraz je tu hlava na hlave. Boli
sme upozornení, že pri vstupe do takejto
zóny si máme dávať dobrý pozor na svoje
osobné veci, hlavne peňaženky a mobily.
Vrchné podlažia dnes využíva galéria
poľského maliarstva. Dookola celého
námestia sú samé kaviarne, reštaurácie,
stánky s kvetmi a suvenírmi. 
Z bývalej radnice, ktorá bola zbúraná v roku
1820 ostala iba Wieža Ratuszowa – Radničná
vež. Je vysoká 70 metrov a nachádza sa po
ľavej strane budovy Sukiennice. Odtiaľ je
nádherný výhľad na celé mesto. 
V strede námestia je socha Adama
Miczkiewicza, poľského národného básnika.
Za sochou je fontána a za ňou bazilika Panny
Márie - Bazylika Mariacka. Je to gotická
stavba s bohatou výzdobou plných farieb,
ktorá bola postavená na mieste kostola,
ktorý zničili Tatári pri svojom vpáde. Má dve
vysoké veže. Vyššia má 81 metrov a na jej
vrchole je veľká pozlátená koruna s
priemerom 2,5 metra. Každú hodinu z tejto
veže vytrubuje na poľnici hejnal – trubač.
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Ide o výstražný signál, ktorý sa zachoval ako
udalosť, ktorá pripomína vpád Tatárov. Podľa
dochovaných zdrojov hejnala pri trúbení
zasiahol tatársky šíp do krku a melódia bola v
polovici prerušená. Aj teraz sa púšťa melódia
iba do polovice a náhle sa zastaví. Trúbi sa na
všetky štyri svetové strany.
Pretože už čas pokročil, musíme sa vrátiť
naspäť do seminára na spoločnú večeru s
našimi pešími pútnikmi z Vranova nad
Topľou z baziliky Nanebovzatia Panny Márie
pod vedením otcov Paulínov. Prichádzame
naspäť do seminára a dozvedáme sa, že
vranovskí pútnici sú už po večeri, ale
kuchárky a ostatní obsluhujúci personál nás
čaká v jedálni. Obchádzame celý seminár,
baziliku sv. archanjela Michala až
prichádzame na dvor kláštora Paulínov.
Večeru máme v jedálni na druhom
podzemnom podlaží. Čítate dobre. Večeru
sme mali na druhom podlaží pod zemou. O
toľko sa už navýšil okolitý terén od vzniku
kláštora. Na večeru máme granadír s kyslou
uhorkou a čajom. Ako zákusok jablko.
Pretože sme prišli na večeru ako poslední
máme možnosť aj duple. Niektorí hladoši
túto ponuku s radosťou využívajú. Po večeri
sa vraciame naspäť na seminár. Naše miesto

na spanie je jedna malá trieda a chodba.
Delíme sa do skupín. Po rozdelení a príprave
na spánok odchádzame spolu do ružencovej
záhrady Lurdskej Panny Márie. Tu sa
spoločne s kňazmi a s pešími pútnikmi z
Vranova modlíme posvätný ruženec. V strede
tejto záhrady je malá fontána. Spomínam ju
len preto, lebo tma, jemný zvuk padajúcej
vody, naše dookola sa opakujúce modlitby
Zdravas ... jemné osvetlenie Panny Márie v
Lurdskej jaskyni – to všetko umocňuje našu ...
Tu, za danej modlitby, nevnímame čas,
nevnímame svetlo, tmu. Vnímame naše
modlitby, ktoré ako keby dookola šepkali
slová zamilovaného muža milujúcej žene -
milujem ťa. V takom silnom duchovnom
opojení po skončení modlitby posvätného
ruženca sa rozchádzame. My ale ešte
neodchádzame. Presúvame do záhrady, ktorá
oddeľuje seminár od priestoru, ktorý patrí ku
kostolu a tu sa ešte modlíme vešpery.
Priznám sa, niektorí z nás sa modlitby z
breviára modlili na tejto cyklopúti po
prvýkrát. Vraciame sa naspäť do seminára a o
22:45 je oficiálne vyhlásená večierka. Dobrú
noc. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   

1. čítanie: Kaz 1, 2; 2, 21-23
Ž: 90, 3-4. 12-13. 14+17
Refrén: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na
pokolenie.
2. čítanie: Kol 3, 1-5. 9-11
Evanjelium: Lk 12, 13-21

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Koľkokrát sme v rodinách svedkami či aktérmi majetkových sporov, ktoré prerástli v
nespravodlivosť a následne v nenávisť a nadosmrti zničené vzťahy. Ako ľahko sa zničí to
najcennejšie za cenu zdanlivej výhry. Ježiš sa do týchto sporov nenechá zatiahnuť. Čo
znamená byť bohatý pred Bohom? Aká je odpoveď nášho života na túto otázku?  

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára.
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Mocná zbraň

Moji milovaní synovia, aká veľká je láska a

bolesť môjho Nepoškvrneného Srdca!
Pozerám na vás s nesmiernou nežnosťou.
Moje svetlo preniká váš život, dušu, srdce,
vašu existenciu. Koľko ťažkosti musíte
prekonávať, koľko utrpenia váš čaká každý
deň! Bolesť sa stala vašou každodennou
potravou a tak ste často zvedení k
znechuteniu a bezútešnosti. Žite v
nepoškvrnenej láske môjho materského
Srdca. Zostávajte chudobní, malí a pokorní.
Prijímajte svoju krehkosť ako dar. Nikdy sa
nepokúšajte presadiť sami seba alebo
prevýšiť iných. Cesta, po ktorej vás vediem,
je cestou skrytosti a poníženosti. Nebuďte
zvedaví na to, čo vás očakáva, ale prežívajte
každý okamih v dokonalej láske. Tak sa
môžete vždy viac darovať dušiam, lebo čím
viac sa namáhate, tým viac vám pomáha aj
Pán, a to primerane vašej námahe a práci.
Napredujte odvážne, nezostávajte stáť, neste
svoj ťažký kríž ako váš brat Ježiš na svojej púti
na Kalváriu – na ceste, ktorá sa zdala
nemožnou a zostávajúcim silám primeranou.
Vaše poslanie je vznešené a nesmiete ho
zmariť slabosťou a ľudskou bezútešnosťou. 
Môj čas nastal, skoro vyjdem z púšte, na
ktorej prebývam, lebo je rozhodujúca fáza
môjho boja. K tomu potrebujem vás a
mohutnú zbraň vašej čistej kňazskej lásky.
Rozšírte vaše srdcia do rozmerov môjho
Nepoškvrneného Srdca, potom pripravíme
veľkú cestu svetla, po ktorej môžem priviesť
späť svoje  úbohé poblúdené deti.“  
Zdroj: Gobi Stefano - Modrá kniha - Kňazom, mojím
najmilším synom - 8. augusta 1980        

Utrpenie - znamenie

vernosti - cesta k rastu

Keď traja apoštoli Peter, Jakub a Ján videli

na hore Tábor premenené Ježišovo telo, aj

ich sŕdc sa dotkla zmena a osvietenie. Ježiš
svojím premenením chcel pripraviť učeníkov
na svoju smrť, ktorú mal onedlho podstúpiť,
aby sa nebáli akého zbitého ho uvidia, nech
ich to nesklame, lebo jeho božstvo bude v
ňom prítomné aj uprostred utrpenia a ani
jeho telesná smrť ho nezničí. Poľská mystička
Alícia Lencewska vo svojich spisoch odhaľuje
zmysel utrpenia, ako jej to vysvetlil Ježiš
Kristus. Utrpenie má neoceniteľnú hodnotu
pre duchovný život. Všetky ťažké situácie,
ktoré nás stretávajú, všetky stretnutia s
takzvanými ťažkými prípadmi, všetky
porážky a utrpenie sú pre našu dušu šancou
rásť vo svätosti a zároveň sú skúškou tejto
svätosti. „Každé prenasledovanie s ktorým sa
svätí vo svojom živote stretli, bolo
okolnosťou, vďaka ktorej sa stali svätými,
lebo sa nebúrili a neutiekli:“ povedal Ježiš
Alícii. Tak to bolo aj v prípade mučeníckej
smrti  Edity Steinovej- filozofky, konvertitky
zo židovstva, ktorej liturgická spomienka je 9.
augusta a pátra Maximiliána Kolbeho,
veľkého Mariánskeho ctiteľa – šíriteľa úcty k
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorý
zomrel na vigíliu sviatku Nanebovzatia Panny
Márie v koncentračnom tábore. Ježiš Alícii
povedal aj ďalšie slová: „Utrpenie,
prenasledovanie a nespravodlivosť, ktoré mi
odovzdáš, majú nesmiernu hodnotu a
obohatia tvoju dušu. Sú najdokonalejším
pokrmom pre jej rozvoj. Je to dar, ktorým
milujúci Otec osobitne obdarúva svojich
vyvolených, pretože ich chce posvätiť a mať
blízko pri sebe. Ak niekomu dávam milosti,
ktoré sú pre ľudí zjavné a vzbudzujú obdiv a
lásku, musím mu dať aj utrpenie. Utrpenie
nie je ani trest, ani zlo. Je znamením mojej
osobitnej lásky a povolania byť blízko pri
mne. Utrpenie očisťuje a obohacuje.“

Zdroj: časopis Milujte sa! – č.3/2019 –  Obviazať rany

srdca                   
(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 
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Máte otázky o Bohu? Napomôže vám
aplikácia Tweetuj s Bohom"

Bratislava 25. júla (TK KBS) Saleziáni don

Bosca – Slovenská provincia
prostredníctvom Vydavateľstva DON
BOSCO ponúkajú bezplatnú aplikáciu
Tweetuj s BOHOM (Tweeting with GOD),
ktorá je užitočným nástrojom pre každého,
kto hľadá odpovede na otázky o Bohu, viere
či kresťanstve. Aplikáciu Tweeting with
GOD je možné stiahnuť do telefónu cez
Google Play alebo App Store v slovenskej
verzii (voľba jazyka je možná v
nastaveniach), alebo na stránke
www.tweetingwithgod.com/sk, ktorá
ponúka aj ďalšie informácie. 
Aplikácia obsahuje viac ako 200 tweetov s
rôznymi otázkami a odpoveďami
(vychádzajú predovšetkým z knihy Tweetuj
s BOHOM), štandardné modlitby a

odpovede pri svätej omši v mnohých
jazykoch prehľadne roztriedené do
siedmich kategórií podľa častí svätej omše
znázornených ikonami (postupne pribudne
aj slovenská verzia), ako aj možnosť
naskenovať si jednotlivé strany knihy
(funkcia SCAN) a prostredníctvom aplikácie
si prezerať texty, vyhľadávať kľúčové slová,
témy a dozvedieť sa doplňujúce informácie
či odkazy.
Aplikácia je súčasťou interaktívneho
projektu, ktorého základom je kniha s
rovnomenným názvom. Projekt má pôvod v
holandskom meste Leiden, v ktorom sa
kňaz Michel Remery pustil do dialógu s
mladými ľuďmi na témy týkajúce sa
katolíckej viery. Mladí mu kládli otázky
osobne, ale aj prostredníctvom sociálnych
sietí. Výsledkom bola kniha, ktorá obsahuje
200 odvážnych otázok a odpovedí, vrátane
ďalších vysvetlení. Mladí ľudia následne
navrhli spustenie interaktívnej formy
projektu, a tak vznikla aplikácia Tweetuj s
BOHOM.
Zdroj: www.tkkbs.sk 

(spracovala Anna Sabolová ml.)

Vdp. Siniša Tumbas
Loketić na návšteve u nás
Vdp. Siniša Tumbas Loketić je ohlásený

na návštevu v našej farnosti na slávnosť
Nanebovzatia Panny Márie. O. Siniša
spravuje rímskokatolícku farnosť v Selenči v
Srbsku. Veriaci sú tam potomkovia
migrujúcich Slovákov, a tak slovenčina im
nie je cudzia. Krátko z jeho životopisu:
Narodil sa v Subotici 10. marca 1987. Bol
pokrstený vo farnosti Ježišovho vzkriesenia
vo svojom rodnom meste. Po ukončení
strednej odbornej školy Polytechnickej v

Subotici sa zapísal na Katolícku
bohosloveckú fakultu v Đakove. Za diakona
bol vysvätený v Subotici 5. októbra 2014 a
kňazskú vysviacku prijal 6. apríla 2015 z rúk
Mons. Jána Penzeša. Do mája 2016 pôsobil
ako farský vikár v Novom Sade a potom
prebral Najsvätejšiu Trojicu v Selenči ako
prvú farnosť. Počas roka a pol pobytu v
Novom Sade, kde pôsobil ako kaplán, bol aj
redaktorom relácie pre mladých „Povolaný
k slobode“ na vlnách Rádia Márie. 6.
novembra 2016 sa stal hlavným
redaktorom katolíckeho časopisu Zvonik a
upravoval ho do apríla 2018. Tešíme sa na
vzájomne obohacujúce stretnutie.
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ppoNdELokoNdELok 12.08.201912.08.2019 Sv. omša: 1830 + Verona Šimková  

Poklona Olt. sv.: 1915

uu ToRokToRok 13.08.201913.08.2019
Spomienka na fatimské zjavenie   

Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 ZBP rod. Dobranská  
(na úmysly pútnikov celebruje o. Jozef kuľha)

SS TREdaTREda 14.08.201914.08.2019
Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho,
kňaza a mučeníka (spomienka) 

Sv. omša: 1830 + Margita Kolesárová       

ŠŠ TVRTokTVRTok 15.08.201915.08.2019
Nanebovzatie Panny Márie
(slávnosť) – prikázaný sviatok 

Sv. omša: 1600 + František Fiasky (10. výročie)  

Sv. omša: 1830 za farnosť 

pp iaTokiaTok 16.08.201916.08.2019
Sv. Štefana Uhorského (ľubovoľná
spomienka)  

Sv. omša: 1830 + Július (nedožitých 90 rokov) 
a Mária Slukoví 

SS oBoTaoBoTa 17.08.201917.08.2019 Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 + Mária a Ján Bach; 
+ Anna Bérešová  

Sv. omša (Jaa) : 1830 + Michal, Mária, Jozef 
a Anna Gonosoví

NN EdEľaEdEľa 18.08.201918.08.2019

20. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

Sv. omša: 800 za farnosť  

Sv. omša: 1000 za uzdravenie pre Andreu   

Sv. ruženec: 1430

LiTuRgickýLiTuRgický pRogRaMpRogRaM odod 12.08.2018 12.08.2018 dodo 18.08.201918.08.2019



VV čaSEčaSE odod 05.08.2018 05.08.2018 dodo 18.08.201918.08.2019
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 11.8. - 17.8. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Vasiľová. 
V týždni 18.8. - 24.8. vedie modlitby pred sv. omšami p. Mária Feníková.

Farský tábor 2019: Do tábora sa odchádza v pondelok 5.8. po sv. omši o 900. Teda na sv. omšu
príďte už so svojimi vecami.

V nedeľu 11.8. nebude v našom kostole sv. omša o 1000, celebrujem odpustovú slávnosť v
Nižnom Hrabovci. 
odpustová slávnosť v susednom gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky

bude v nedeľu 25.8. V sobotu pred slávnosťou tam budeme o 1800 sláviť sv. omšu.
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:
19. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Nutárová; 
Nanebovzatie Panny Márie: 16.00 hod. – J. Sabol, J. gromina; 18.30 hod. – rod. kľučárová;
20. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Jenčová; 10.00 hod. – p. Tóth, R. čelková.
oHLÁŠkY:
1. Ľubomír Pavuk, syn Jozefa a Viery rod. Vydumskej, bývajúci v Nemcovciach, a Adriána
Bilinská, dcéra Jána a Tatiany rod. Svatovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 11.8. po 1.-krát.
2. Stanislav Krajčovič, syn Stanislava a Márie rod. Kulmanovej, bývajúci v Čemernom, a
Veronika Šofranková, dcéra Petra a Marty rod Tressovej, bývajúca vo Vranove nad Topľou,
ohlasujú sa 11.8. po 1.-krát.
Z farskej matriky:
V mesiaci júl prijali sviatosť krstu: Marek Rybár, daniel alksnevičius.
Rozlúčili sme sa s annou Joščákovou.
Sobáše neboli žiadne.
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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 05.08.201905.08.2019 Sv. omša: 900 za účastníkov farského tábora

uu ToRokToRok 06.08.201906.08.2019
Premenenie Pána (sviatok) 

SS TREdaTREda 07.08.201907.08.2019

ŠŠ TVRTokTVRTok 08.08.201908.08.2019
Sv. Dominika, kňaza (spomienka)

pp iaTokiaTok 09.08.201909.08.2019
Sv. Terézie Benedikty od kríža,
panny a mučenice, patrónky
Európy (sviatok)

SS oBoTaoBoTa 10.08.201910.08.2019
Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
(sviatok) 

Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 + František Soták

NN EdEľaEdEľa 11.08.201911.08.2019

19. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

Sv. omša: 800 ZBP Mária Magdaléna 
(životné jubileum)

Sv. ruženec: 1430

LiTuRgickýLiTuRgický pRogRaMpRogRaM odod 05.08.2018 05.08.2018 dodo 11.08.201911.08.2019

„Bohatým je ten, kto nemá čo stratiť.“ (čínska múdrosť)


