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Farský detský letný tábor

2019

Sila slova. Práve s takýmto heslom sme v

pondelok 5.8.2019 začínali náš farský detský
letný tábor. 
Slovo má veľkú moc, a práve aj tieto
nasledujúce slová chcú byť vyjadrením vďaky
tým, ktorí sa aktívne – svojou prítomnosťou a
účasťou na tábore zúčastnili a pomáhali, no
tiež vďakou tým, ktorí nás podporili či už
finančne alebo inými darmi, no tiež aj
modlitbami.
Ako sme s deckami spievali v táborovej
hymne, že každý tábor má svoju tému, tak i
tohtoročný tábor mal. Bol pod ochranou
troch svätých košických mučeníkov: Mareka
Križina, Štefana Pongráca a Melichara
Grodeckého. Každá skupinka mala svojho
patróna, ktorý ju chránil a sprevádzal počas
celého týždňa. 
Počas nášho tábora sme sa učili vzájomnému
spolunažívaniu, tolerancii, úcte či
ústretovosti. Všetci sme si boli navzájom
požehnaním. Je až neuveriteľné, že každý rok
sa stretne partia mladých ľudí, ktorá si tak
sadne, že odchod domov stále sprevádza
more sĺz.  To všetko o čom teraz píšem, by
vôbec nebolo, keby som pri sebe nemala
ochotných ľudí – animátorov. Ďakujem
Dominike, Albertovi, Julke, Lesii, Majke, Laure
a Majke za to, že ste obetovali svoj čas,
vymýšľali program, pár nocí sa nevyspali, ale

hlavne za to, že ste. Nech Vám to Pán Boh
stonásobne vráti. Veľká vďaka patrí Janke
Jenčovej, našej táborovej mamke, bez ktorej
by sme nevedeli fungovať ani jeden deň.
Ďakujeme ti za tvoju starostlivosť a za lásku,
ktorou si nás zahŕňala počas celého týždňa.
Za duchovné vedenie tento rok neďakujem
len otcovi Marcelovi ale aj Františkovi
Sokyrovi. Vďaka ti Bože, že si nám doprial mať
v tábore kňaza i diakona. Nech vás Pán Boh
stále vedie a nech ste naďalej jeho vernými
služobníkmi. 
A hlavne ďakujem Vám milí spolufarníci,
rodičia, za vaše modlitby a za vašu
sponzorskú podporu. Za finančné dary
ďakujeme Janke Záhorakovej, ktorá
prostredníctvom lekárne Belladonna a našej
farnosti prispela na tábor sumou 1000€ a
piatim bohuznámym darcom, ktorí spolu
venovali 220€. Rovnako ďakujeme i za vecné
dary pre deti: Čokoládovni Eva, Lekárni
Centrum a siedmim bohuznámym darcom.
Nech Vám to Pán Boh odplatí. Za všetkých Vás
bola v utorok počas nášho tábora obetovaná
sv. omša. 
A čo povedať na záver? Stále sa niečo končí a
niečo nové začína. A tak i my, hoci sme
ukončili náš tábor, nezostávame s prázdnymi
rukami. Dostali sme nové priateľstvá, seba
navzájom. Budujme vzťahy, otvárajme svoje
srdcia, venujme lásku a dôverujme Bohu.
Tešíme sa na Vás znova o rok. 

(spoločná fotografia na 3. strane)
(Dadka Slivková)   
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Tour de Morava

Štvrtok 9. augusta 2018 – deň „6“

Ráno 6.30 budíček iba pre nás. Peší pútnici

z Vranova dnes majú deň voľna určený na
obhliadku mesta. Rýchlo sa obliekame a
presúvame do kostola sv. Michala archanjela
a sv. Stanisława biskupa. Tu máme o 7.00
svätú omšu. Začíname vešperami pri
bočnom oltári Panny Márie Częstochowskej.
Kým skončí svätá omša, trochu informácii z
histórie. 
Malý kopec na brehu rieky Visla, na ktorom
stojí tento kostol sa volá Skałka. Už za
ranného kresťanstva tu bol postavený malý
kostolík zasvätený sv. Michalovi
archanjelovi. 11. apríla 1079 tu bol
zavraždený sv. Stanisław Szcziepanowsky –
krakowský biskup, poľským kráľom
Boleslawom Śmiategom. Motív zavraždenia
nie je známy. Podľa legendy mu vraj
krakowský biskup vyčítal jeho nemorálny
život. V 15. storočí bol tu pri kostole na
Skalke založený kláštor Paulínov a v 16.
storočí bol celý kostol prestavaný v gotickom
štýle. Na hlavnom oltári je obraz sv. Michala
archanjela. Po pravej strane je oltár sv.
Stanislava, ktorý znázorňuje jeho mučenícku
smrť a oproti je oltár Panny Márie
Częstochowskej. Pod kostolom je od 19.
mája 1880 Hrobka (krypta) zaslúžených.
Veľká rekonštrukcia kostola prebehla v
rokoch 1970 – 1973  a roku 1979 navštívil
tento kostol sv. otec Ján Pavol II. pápež z
príležitosti deväťstého výročia mučeníckej
smrti sv. Stanisława. Na pamiatku tejto
udalosti je tu aj socha sv. otca Jána Pavla II.. 
Po vešperách sa kňazi presúvajú z bočného k

hlavnému oltáru a hneď začína sv. omša. Po
sv. omši odchádzame bez raňajok. Peši
pútnici majú raňajky až na deviatu hodinu a
to je pre nás už dosť neskoro. Ešte spoločné
foto a 8.20 vyrážame. 8.50 po viac ako 10
ubehnutých kilometrov opúšťame Krakow.
O 9.00 ešte krátka zastávka na svetelnej
križovatke na kontrolu navigácie a
pokračujeme po ceste č. 966 na Wieliczku.
Po 21,59 kilometroch s priemernou
rýchlosťou 22,1 km/hod. o 9.35 stojíme v
dedine Trabki a na voľnom priestranstve
vysypanom štrkom si dávame spoločné
raňajky. Čistý čas na bicykli je 58 minút.
Teplomer ukazuje 28°C. Fúka jemný vietor.
Slniečko sa nám trochu skrylo za mraky, čo
nám pri tejto teplote celkom vyhovuje.
10.00 vyrážame. Slniečko vyšlo spoza
mrakov a začína ukazovať svoju silu a tú našu
od nás berie. Pred dedinou Lapanów si na
kopci dávame malú prestávku v tieni.
Teplomer ukazuje 35,6°C. Zatiaľ ideme
pahorkatinou, ako keby po jej vrchole, ale
stále stúpame. Už sme prešli 36,18 km.
Priemerná rýchlosť 22,8 km/hod. Čistý čas
na bicykli 1 hodina a 35 minút. Po malej
prestávke, doplnení tekutín a cukrov
pokračujeme ďalej. V Muchówke
pokračujeme po ceste č. 966 smerom na
Tymowa. 
Dole kopcom prichádzame k motorestu
Gospoda pod Kamieniem. Všetci. Okrem
Palyho. Ten keďže do kopca krútil trochu
pomalšie, si nevšimol, že dole kopcom sme
odbočili doprava k motorestu a iba okolo
nás prefrčal. Na náš veľký krik a pískanie sa
otočil a pomaly hore kopcom prichádza k
nám. Čas 12.00. Doteraz sme prešli 54,66
km s priemernou rýchlosťou 21,8 km/hod. a
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čistým časom na bicykli 2 hod. a 30 minút.
Teplota nám klesla o viac ako dva stupne.
Možno je to aj tou nadmorskou výškou. Po
oddychu, po dobrej káve a doplnení tekutín o

13.20 odchádzame. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   

1. čítanie: Jer 38, 4-6. 8-10
Ž: 40, 2-3a. 3b-d. 4. 18
refrén: Pane, príď mi čím skôr na pomoc.
2. čítanie: Hebr 12, 1-4
evanjelium: Lk 12, 49-53

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Prečo Ježiš dnes hovorí také drsné slová?
Neprehliadnime úvod do tejto perikopy. Pán hovorí o ohni a krste, ktoré sa majú na ňom
naplniť. Ide o vášeň, zapálenie sa pre Božiu vec. Spása je v skutočnosti cieľ celého stvorenia.
Všetko, čo Boh v dejinách urobil, smeruje k tomu, aby človek mohol nakoniec stáť pred
samotným Bohom. Hriech a zlyhania zakalili tieto skutočnosti. Preto sa Ježiš nedočkavo teší,
až toto puto zla bude zlomené a človek bude môcť slobodne predstúpiť pred Boha. Ale už
v tejto chvíli vie, že bude mnoho ľudí, ktorí z opatrnosti, strachu, ľahostajnosti či kvôli
honbe za aktuálnym prospechom vôbec neprijmú taký zásadný dar milosti.  

(podľa www.vira.cz)
liturgia hodín: 2. týždeň žaltára.

SSpoločnápoločná fotografiafotografia účaStníkovúčaStníkov farSkéhofarSkého letnéholetného táboratábora 20192019



st
ra

n
a 

4

Potreba ticha

Prežívame čas prázdnin, dovoleniek,

uvoľnenosti, ale naša duša nemôže mať
prázdniny ani dovolenku od modlitby a
duchovnej bedlivosti. Boh koná, ak je v duši
pokoj.
Kontakt s prírodou, ticho vrchov, rozsiahlosť
mora, krásna hviezdnatá obloha,
rôznorodosť a súlad krajiny… vytvárajú
skúsenosť pokoja a blahodarnú príťažlivosť k
tajomstvu života.
Náš život je spojený predovšetkým s prácou,
účinnosťou, s tým, čo je prechodné a
povrchné… Existuje príliš veľa slov a málo
ticha; veľa oáz a málo púšte, veľa zovňajška a
málo vnútra. Zahlušený hektickým rytmom,
ktorý nás pobáda iba konať a okráda nás o
čas, počas ktorého by sme mohli prehĺbiť
svoje povolanie a objaviť najlepšiu časť,
ktorú v žiadnom prípade nemôžeme stratiť.
Ako Marta, ktorá sa pravdepodobne chcela
vyhnúť tomu, čo je podstatné, a plodnému
tichu, v ktorom sa stvárňuje náš vzťah k
Bohu, aby nás potom mohol poslať k našim
blížnym. Možno, že si dokážeme nájsť nejakú
chvíľu pokoja, ale hluk a hektická činnosť sa
vkrádajú do našej mysle a srdca. Ide o
vonkajšie, nie vnútorné ticho. Život nám
uniká uprostred hluku ako voda v zovretej
dlani.
Naše rozhovory sa zlepšia, ak dokážeme byť
nakrátko ticho. Toto ticho totiž živí naše
dialógy. Musíme si uvedomiť, že počas
rozhovoru niekedy potrebujeme zostať v
rozvážnom tichu. Netreba ho prerušovať a
ak, tak len preto, aby sme ho zlepšili. Mlčať a
počúvať je umením zrieknuť sa slov a
preukázať, že nemáme čo povedať. Ticho… v
pokojnej noci, ticho v tajomstve rodiaceho sa
rána, ticho pri pohľade na vznášajúceho sa
jastraba, ticho pri pohľade na nečakane
zakvitnutú rastlinu, ticho pri pohľade na
húsenicu, ktorá sa zmení na motýľa…

Kontakt s prírodou, ticho vrchov, rozsiahlosť
mora, krásna hviezdnatá obloha,
rôznorodosť a súlad krajiny… vytvárajú
skúsenosť pokoja a blahodarnú príťažlivosť k
tajomstvu života.
Ticho je pre nás príležitosťou „byť“, nie
konať; otvára dvere tajomstvu, ktoré nás
čoraz viac zvádza a vedie do hĺbky.  Ticho je
pľúcami ducha a vždy nám má čo povedať.
Ticho nám prináša pokoj, vnútornú
harmóniu, ktorá nás mení. Rozhodujúce
myšlienky nevznikajú z uvažovania, ale v
tichu. V tichu sme totiž pozornejší na
podnety, ktoré vychádzajú na povrch z
vnútra našej bytosti. Ticho sa teda rodí a
vzniká v našom vnútri a svoju odozvu
nachádza v našom sebadarovaní: mení náš
život na dar, keď sme ochotní vyjsť zo seba a
stretnúť sa s iným človekom. Najkrajšou
vecou, ktorú môžeme urobiť pre milujúcu
osobu je, že jej ponúkneme priestor, aby
mohla hovoriť alebo zotrvať v tvojej
prítomnosti. Aj ticho je „ostré“: môže nás
donútiť pozerať sa do zrkadla vlastného
života a objaviť v ňom prázdno.
Potrebujeme teda vnútorného ticha, aby
sme mohli brzdiť prúd myšlienok, obrazov a
pocitov.  Skutočnosť sveta môžeme vnímať
iba v dynamickom tichu. Ono nám pomáha
naučiť sa „počúvať“ gestá slabých a
posledných: gestá prijatia, solidarity,
spoločného slávenia, vytrvalosti, vernosti.
Ticho a samota pomáhajú žiť prítomnú
chvíľu; my však často žijeme v minulosti
alebo budúcnosti.
Schopnosť zostať v tichosti, v obývanej
samote, v hlbokom vnútri svojho bytia nám
umožňuje intenzívnejšie komunikovať s
ľuďmi i Bohom. Prví eremiti v Egypte a Sýrii
odišli na púšť hľadať Boha. Ich prvou snahou
bola esychia – ticho srdca, pokoj, samota. 
Zdroj: Carlos del Valle,  Obývaná samota (I.)

Životodarný vzťah ticha a modlitby                
(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 
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pochod za život: viac ako 6000
najmenších z nás si zaslúži právo na život

Bratislava 14. augusta (TK KBS)

Organizátori Národného pochodu za život
reagujú na slová prezidentky a premiéra o
nepotrebnosti lepšej ochrany
nenarodených. Desiatky tisíc ľudí v
Bratislave a v Košiciach volali po zmene. Ich
hlas zostáva nevypočutý.
„S veľkým prekvapením sme si včera
vypočuli informácie o zastavení príprav
zákona, ktorý by zlepšil ochranu
nenarodených. Rovnako tiež vyjadrenia
pani prezidentky a pána premiéra, ktorí
hovoria, že nič netreba meniť. Naše
zákonodarstvo pritom stále umožňuje
zabíjanie bezbranných detí," povedal
Marek Michalčík, hlavný koordinátor
Národného pochodu za život.
„Sme presvedčení, že pani prezidentka aj
pán premiér by okamžite reagovali a
všetkých mobilizovali, aby zabránili tomu,
ak by sa niekto pokúsil pripraviť o život
občanov mesta Gelnica alebo Žarnovica.
Približne toľko detí, koľko obyvateľov žije v
týchto mestách, bolo minulý rok
usmrtených potratom. Preto nemôžeme
súhlasiť s tým, že situácia nie je vážna,"
dodáva Martina Bednáriková z prípravného
tímu Národného pochodu za život.
Ochranu nenarodených nemožno vnímať
len ako politickú otázku. Na zmenu zákona
okrem toho bez najmenších pochybností
existuje zásadná spoločenská objednávka:
uskutočnili sa už dva veľké Národné
pochody za život. „A chystáme tretí. Lebo
obrovské množstvo ľudí je nespokojných s

tým, že nechávame zabíjať bezbranných. Je
to predovšetkým ľudský škandál a aj politici
by s tým mali niečo robiť," zdôrazňuje
právnik Patrik Daniška z prípravného tímu
Národného pochodu za život.
Je bolestné argumentovať klesaním počtu
umelých potratov. Každé jedno usmrtené
dieťa je nenahraditeľnou stratou pre našu
spoločnosť! Stratou, ktorá sa pridáva k
hrozivému počtu 1,5 milióna zámerne
odstránených detí za viac ako 60 rokov
existencie potratového zákona. Súčasne
platný zákon je tu od čias komunistickej
vlády. Zmena z roku 2009 síce zaviedla
povinnosť informovať matku o rizikách a
alternatívach k potratu. Žiaľ, skúsenosť
ukazuje, že ani tá sa nedodržiava.
Vyzývame všetkých zodpovedných -
prezidentku, premiéra, predsedov
parlamentných strán, poslancov, ministerku
zdravotníctva, vládu SR a celú spoločnosť -
aby sme spolu účinne pomohli predchádzať
zabíjaniu nenarodených detí, a to zmenou
potratového zákona ako aj vylepšením
účinnej siete pomoci matkám núteným do
potratu, taktiež poradenstvom a
informovaním celej spoločnosti o
možnostiach, ktoré tehotná matka má. 
“Je načase povedať si pravdu. Aby sme my,
ktorí sme už prišli na svet, a máme
zodpovednosť za slabších, neupierali
druhým, čo nebolo uprené nám: právo
narodiť sa a žiť,” uzavrel Michalčík.
Jedným z cieľov septembrového
Národného pochodu za život je vytvorenie
účinnej siete pomoci pre matky v núdzi a
celospoločenská informovanosť o jej
dostupnosti. Druhým je zmena
potratového zákona, ktorá ochráni deti a
ich matky pred potratom na žiadosť, bez
udania dôvodu.
Zdroj: www.tkkbs.sk 

(spracovala Anna Sabolová ml.)
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ppondelokondelok 26.08.201926.08.2019

uu toroktorok 27.08.201927.08.2019
Sv. Moniky (spomienka)    

SS tredatreda 28.08.201928.08.2019
Sv. Augustína, biskupa a učiteľa

Cirkvi (spomienka) 

ŠŠ tvrtoktvrtok 29.08.201929.08.2019
Mučenícka smrť svätého Jána

Krstiteľa (spomienka) 

pp iatokiatok 30.08.201930.08.2019

SS obotaobota 31.08.201931.08.2019 Modl. večer. (JaA): 1730

Sv. omša (Jaa) : 1830 + Ján, Michal, Mária, Terézia 
a Ján Hamzoví

nn edeľaedeľa 01.09.201901.09.2019

22. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

Sv. omša: 800 za farnosť  

Sv. omša: 1000 + Matúš Trybula

Sv. ruženec: 1430 + výmena tajomstiev

liturgickýliturgický programprogram odod 26.08.2018 26.08.2018 dodo 01.09.201901.09.2019



vv čaSečaSe odod 19.08.2018 19.08.2018 dodo 01.09.201901.09.2019

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 25.8. - 31.8. vedie modlitby pred sv. omšami p.
anna kmeťová. 
V týždni 1.9. - 7.9. vedie modlitby pred sv. omšami p. helena Sabolová.
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:
21. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. gazdová; 
22. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. baranská; 10.00 hod. – p. fincický, d.
vardžík.
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 18.8. po 2.-krát
a 25.8. po 3.-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 18.8. po 2.-krát a 25.8. po 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 19.08.201919.08.2019

uu toroktorok 20.08.201920.08.2019
Sv. Bernarda, opáta a učiteľa

Cirkvi 

SS tredatreda 21.08.201921.08.2019
Sv. Pia X., pápeža 

Sv. omša: 1830 + Ján Tomko st. 
a Mária Tomková; 

+ Mária a Jozef

ŠŠ tvrtoktvrtok 22.08.201922.08.2019
Panny Márie Kráľovnej

(spomienka) 

Poklona Olt. sv.: 1730

Sv. omša: 1830 + Mária Dobranská

pp iatokiatok 23.08.201923.08.2019 Sv. omša: 1830 + Igor Bankovič; 
+ Mária a Jozef Leškoví  

SS obotaobota 24.08.201924.08.2019
Sv. Bartolomeja, apoštola
(sviatok) 

(1800 sv. omša u gréckokatolíkov)

nn edeľaedeľa 25.08.201925.08.2019

21. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

Sv. omša: 800 + Juraj Kavulič (1. výročie) 

(1000 odpustová slávnosť u gréckokatolíkov)

liturgickýliturgický programprogram odod 19.08.2018 19.08.2018 dodo 25.08.201925.08.2019

„Rozhodujúci okamih je stále prítomný.“ (Tomáš Gažo)


