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VÍZIA

Snívame o Slovensku plnom úcty k životu. Snívame o krajine, kde vládne dobroprajnosť,

vzájomná úcta, porozumenie a spravodlivosť. Kde je chránený život a dôstojnosť každého
človeka od počatia po prirodzenú smrť. Kde sú si ľudia rovní v dôstojnosti a právach a majú
odhodlanie chrániť život a dôstojnosť každého. Kde sa preukazuje solidarita a pomoc najmä
tým najbiednejším, najzraniteľnejším a najnevinnejším.
Snívame o krajine, ktorá podporuje, chráni a vyzdvihuje rodinu založenú manželstvom,
pretože v rodine sa vytvára najlepšie prostredie pre prijatie, ochranu a výchovu detí. O
krajine, kde žijú ľudia, ktorí túžia mať deti a majú odvahu ich prijať a vychovávať. Snívame o
krajine kde sa robí všetko pre to, aby sa mohlo narodiť každé počaté dieťa. Kde sa pomáha
rodinám a každej tehotnej matke v ťažkej životnej situácii. Kde vládne vzájomná pomoc a
nikto sa necíti opustený a zbytočný.
Takéto Slovensko chceme, o takomto Slovensku snívame. 
Pridajte sa k nám.
Snívate s nami tento sen aj Vy!
Pomôžte nám meniť Slovensko, aby bolo plné úcty k životu. 

(Konferencia biskupov Slovenska a nezisková organizácia Kanet)
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Vyznať sa v sebe samom...

Duchovné rozlišovanie

Sú cesty, ktoré sa zdajú človeku priame,

ale vedú do pekla.“ Sv. Ján vyzýva:
„Skúmajte duchov, či sú z Boha.“ (Jn 4, 1-6)
Je pre nás duchovné rozlišovanie dôležité?
A čo je vlastne duchovné rozlišovanie?
Môžeme povedať, že je to schopnosť alebo
umenie vedieť sa v sebe samom vyznať,
rozlíšiť, s čím, alebo s kým to máme v sebe
do činenia... schopnosť rozlíšiť to, čo je
skutočnou hodnotou a čo buduje život, od
toho, čo je vlastne nehodnotou a čo sa síce
navonok javí ako niečo veľmi dobré alebo
príťažlivé, no v skutočnosti nás to oklame.
Aj na to musíme mať milosť od Boha a o tú
treba Boha prosiť. Je to akási schopnosť
srdca, vnútra, svedomia rozlíšiť, čo je v
našom živote dobré, správne a čo zlé. Zlo
nás totiž nikdy nemôže urobiť šťastnými. Na
zle si nikdy nevybudujeme šťastie života.
Svätý Ignác mal s rozlišovaním duchov
osobnú skúsenosť, ktorú možno zažívame i
my. Spozoroval v sebe samom, že niektoré
zážitky, ktoré prežíval, ho dokážu naplniť
veľkou radosťou a šťastím, všimol si tiež, že
iba na chvíľu. Potom ho nechávajú
prázdnym, prípadne s vnútorným pocitom
zatrpknutosti, až horkosti, smútku alebo
výčitkami svedomia. Na druhej strane si
povšimol, že iné zážitky radosti a šťastia,

možno nie tak silné, ostávajú a napĺňajú ho
dlhodobou radosťou, o ktorú ho nič
nedokáže pripraviť...
V duchovnom rozlišovaní ide aj o čosi viac.
Pri ňom spoznávame to, čo od nás Boh
očakáva, aký má Boh s nami plán, aký zámer
má s každým z nás. Duchovné rozlišovanie
nám pomáha spoznať osobné povolanie
alebo spoznať Božiu vôľu s nami. Ak
chceme mať v sebe správnu schopnosť
duchovného rozlišovania, potrebujeme k
tomu formovať  svoje vlastné svedomie,
robiť ho vnímavým, aby bolo schopné
rozlíšiť dobro od zla. A k tomu potrebujeme
poznať Božie slovo, Boží zákon,
potrebujeme v tichosti načúvať jeho slovu,
žiť podľa jeho prikázaní...
Pane Ježišu, ty vieš, že v našom srdci pôsobí
dobrý i zlý duch; ty vieš, že sme deň čo deň
vystavení pôsobeniu našich vnútorných
hnutí. Vieme a veríme, že tým, čo teba
milujú, všetko poslúži k dobrému!
Daruj mi Pane, milosť počúvať, daj mi
ochotu počúvať ťa, nechať si svietiť na cestu
a nechať sa formovať pravdou, svetlom,
múdrosťou a láskou tvojho slova, uprostred
tohto nášho sveta. Amen.

Zdroj:  ŠUPPA, Jozef SJ: Vyznať sa v sebe samom. 

(spracovala Jana Dzurovčinová)
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Plodná láska

Manželská láska, ktorá je radostná, je

láska plodná. Manželia sú stvorení na Boží
obraz. Byť obrazom Boha, znamená byť
obrazom Boha, ktorý je verný a žije v
spoločenstve osôb. Boh nie je individualista.
Preto je podstatným znakom manželskej
lásky otvorenosť pre plodnosť. Boh si
vyberá manželský akt, aby stvoril človeka.
Chce, aby dieťa prichádzalo na svet v
atmosfére lásky. Manželia môžu byť teda
spolutvorcami nového života a tak môžu
mať skúsenosť, že rodia potomstvo nielen
pre svoju rodinu, ale rodia pre celú cirkev.
Láska manželov by bola veľmi chudobná,
keby sa nestávala plodnou. Ide ale aj o
duchovný význam tohto slova. Manželia
plodní telesne majú byť plodní aj duchovne
- vo výchove detí, alebo v misii, ktorú konajú
pre svet. "Mnohopočetné rodiny sú
radosťou cirkvi," hovorí pápež František. 

K jednote, vernosti, nerozlučteľnosti a
plodnosti pridáme uvažovanie o tom, čoho
obrazom sú manželia. "Manželstvo je
vzácne znamenie... Boh sa v manželoch
zrkadlí," pripomína pápež František.
Manželia sú znamením lásky, ktorou Kristus

miluje Cirkev. Venujme sa teda láske
snubnej. Snubná láska - tomu často
nerozumieme. Pojem snubná láska hovorí o
tom, ako ženích miluje nevestu. Hovorí o
láske, ktorá je na začiatku, o čistej láske.
Dnes to takto často už vôbec nevnímame.
Čo znamená obraz z Biblie, kde Kristus je
ženíchom a cirkev nevestou? Vracia nás to
na začiatok. Prvotná zmluva je na kríži. Tam
je to svadobné lôžko, kde sa Kristus
zasnubuje so svojou nevestou. Pri kríži stojí
prvotná cirkev - Mária a apoštol Ján. V
tomto vidíme, že Kristova láska je láska,
ktorá sa dáva osobne. Tento obraz je obraz
sviatosti manželstva. Tohto obrazu sú
manželia ikonou. Aké vlastnosti by teda
snubná láska mala mať? Keď sa pozrieme na
Kristov kríž, vidíme, že je to láska, ktorá je
úplná, ktorá nedáva iba časť zo seba. Je to
láska, ktorá je výlučná - len pre jednu osobu.
Nie je to odovzdanie v psychickom slova
zmysle, ale odovzdanie úplné. Ak manželia
nemajú vzťah s Kristom, je tu otázka, akým
obrazom Kristovej lásky budú? Preto je tu
pozvanie pre nás - manželov - nachádzať si
spoločne cestu ku Kristovi v modlitbe. 

Zdroj: Kucharčík Richard: Katechézy o manžlstve –
rádio - LUMEN

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 
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Tour de Hungary

Deň „NULA“

Je štvrtok 4. 7. 2019. Klasický deň „NULA“

u Hrubovských na dvore tak, ako po iné
roky, sa nekonal. Žiadne vysedávanie do
polnoci. Dnes je akosi každý uponáhľaný.
Každý prišiel, zložil veci, pozdravil a odišiel.
Až na zopár výnimiek, ktorí neodolali
osviežujúcej mokrej vode v bazéne na
dvore, všetci boli už do 22:00 zložení. 
Už zajtra. Áno. Už zajtra ráno vyráža skupina
štrnástich cyklistov na tohtoročnú púť Tour
de Hungary. Nie je to štrnásť nezávislých
cyklistov. Nie sú to štrnásti jednotlivci. Je to
tím. Jedny pľúca, jedno srdce, rovnaký cieľ.
Spolu vyrážame a spolu do cieľa
prichádzame. Spolu znášame všetky
problémy na cestách. Spolu, spolu, spolu.

Deň „PRVÝ“
Piatok 5. 7. 2019. Sviatok sv. Cyrila a
Metoda. Ráno o 6:00 vyrážame. Teda chceli
sme. Niektorí pri kostole už čakali od 5:30.
Niektorí to jednoducho nestíhajú. Aj ja
prichádzam ku kostolu s trojminútovým
meškaním. Pre istotu si všetci vyberáme z
auta z pohotovostnej tašky návleky na ruky
a nohy a obliekame ich. Ráno je dosť
studené. Kým sme sa konečne dali všetci
dokopy, ešte spoločné foto pred kostolom a
požehnanie, čas nášho odchodu sa posunul.
6:17. Ideme smerom na Nižný Hrabovec. Tu
odbočujeme doprava na Nižný Hrušov. Na
benzínovej pumpe v Trhovišti máme prvú

zastávku. Čas 7:07. Priemerná rýchlosť, s
ktorou sme tu prišli je 32,8 km/hod. Tu si
dávame prvú rannú kávu. Druhá bude už za
maďarskou hranicou. 
7:30 vyrážame smerom na Oborín, kde
odbočujeme doprava smerom na Stredu
nad Bodrogom. Za dedinou Ladmovce
schádzame z cesty k rieke Bodrog. Tu je
riečny prístav a tu by mala byť zaparkovaná
loď, ktorú budú odtiaľ už po súši
prepravovať na našu Domašu. Všetko je tu
nachystané. Obrovská prístavná plocha
vyčistená od nánosov, akurát, že tu žiadna
loď ešte nestojí. Po minúte obhliadky o 8:55
vychádzame späť na cestu, keď ... Máme
prvý defekt. Rado. Na zadnom kolese a to
tak nešťastne, že si urobil dieru do plášťa.
Prvá práca pre nášho mechanika – Jakuba.
Kvôli veľkej diere v plášti mu novú dušu
tlakujeme iba na polovicu (normálne
tlakujeme na 7 barov - pre porovnanie –
pneumatiky na aute sa tlakujú na 2 bary).
Odpájame mu zadnú brzdu a plášť mu
obtáčame s izolačnou páskou o ráfik kolesa.
9:12 vyrážame. 
Teraz máme so sebou iba skromnú a
základnú výbavu náradia a náhradných
dielov, lebo sprievodné vozidlo spolu s nami
nevyštartovalo. Otec Marcel má ešte
dopoludnia dve sväté omše a až po nich
sadá do auta a ide za nami. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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Domček na vidieku

Istý muž žil v meste. Na vidieku mal

domček, čo zdedil po rodičoch. Rozhodol sa,
že ho predá. Stretol sa s priateľom
básnikom a požiadal ho, aby mu pomohol
napísať inzerát, ktorý by uverejnil v
novinách a na internete.
„Chcem predať tú búdu, čo mám na vidieku.
Veď vieš, ktorú. Napíšeš mi inzerát?“
Básnik napísal: „Predám krásnu usadlosť,
obklopenú zeleným lesom, kde pri východe
slnka spievajú vtáci. Cez záhradu zurkoce

potôčik s priezračnou vodou. Domček je
zaliaty slnečným jasom a veranda ponúka
osviežujúci tieň. Letné večery tam
spríjemňujú cvrčky a hviezdy.“
Po čase sa básnik stretol s priateľom a
spytoval sa: „Tak čo, predal si ten domček?“
„Nie,“ odpovedal muž. „Zmenil som názor.
Keď som si prečítal tvoj inzerát, pochopil
som, že vlastním poklad.“

Často podceňujeme dobré veci, ktoré máme
a naháňame falošné preludy, ktoré
zbadáme na televíznych obrazovkách. Dnes
sa poobzeraj okolo seba a ceň si to, čo máš,
svoj dom, svojich drahých, priateľov, na
ktorých sa môžeš naozaj spoľahnúť,
poznatky, ktoré si získal, svoje dobré zdravie
a všetky krásne veci vo svojom živote, ktoré
sú tvojím najcennejším pokladom.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Nebo v našom dome

(spracovala Anna Sabolová ml.)  

1. čítanie: Am 8, 4-7
Ž: 113, 1-2. 4-6. 7-8
Refrén: Chváľte Pána, lebo dvíha chudobných.
2. čítanie: 1 Tim 2, 1-8
Evanjelium: Lk 16, 1-13 alebo kratšie: Lk 16, 10-13

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Nasledovať nepoctivosť správcu nie je cesta k
pravému šťastiu, veď evanjelium hovorí o dôsledkoch, ktoré správca pre svoju nepoctivosť
musí znášať. Čo Pán ale chváli? Neporovnávajme poctivého a nepoctivého správcu.
Porovnajme dva typy nepoctivých správcov: prvý, ktorého asi najčastejšie stretávame a
ktorý ukradne majetok priamo pre seba. A druhý, o ktorom hovorí evanjelium, ktorý si dá
tú námahu, aby si svojou nepoctivosťou získal priateľov, teda buduje vzťahy. Obaja sú
nepoctiví, ale druhý vie, že dobré vzťahy majú väčšiu váhu než samotné zabezpečenie sa a
majetok! Kam mieri naše úsilie? Nie sme pre honbu za majetkom, aj keď spravodlivo
získaným, predsa len zaslepení, a nestrácame tak medziľudské vzťahy?

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára.
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Rádio LUMEN oslávi sviatok svojho
patróna s poslucháčmi na hrade Čičva

Bratislava 18. septembra (TK KBS) Rádio

LUMEN oslávi sviatok svojho patróna
svätého Michala archanjela spolu s
poslucháčmi na jesennej Lumentúre. Na
poslednú tohtoročnú Lumentúru, ktorá
bude už 32. v poradí, rádio zavedie turistov
na východné Slovensko. “Na krásnom
hrade Čičva chceme spoločne s vami žasnúť
nad históriou i nad krásami prírody v okolí
hradu. Práve sme sa rozhodli  s našimi
poslucháčmi osláviť spoločne sviatok
patróna Rádia LUMEN, svätého Michala
archanjela. Veríme, že sa tam 29.
septembra stretneme so všetkými
nadšencami prírody i histórie, ale hlavne
priaznivcami nášho rádia,” povedal riaditeľ
Pre Lumen, n.o. Radovan Pavlík
Hrad Čičva sa týči nad obcou Sedliská v
okrese Vranov nad Topľou.  Zrúcanina
hradu pochádza z 13. storočia. Bol súčasťou
vena Alžbety Bátoriovej, a neskôr aj jej
dcéry Kataríny, ktorá sa vydala do
šľachtického rodu Drugettovcov. Počas
protihabsburských povstaní sa ho zmocnili
vojská Františka II. Rákociho, vďaka čomu
hrad utrpel rozsiahle poškodenia. 
Lumentúra sa začne svätou omšou v
kostolíku pod hradom o 10:30. Parkovať je
možné priamo na parkovisku pod hradom.
Po svätej omši čaká turistov spoločný
výstup na hrad. Z parkoviska je to po
schodoch a turistickom chodníku
stúpavého charakteru pohodovou chôdzou
30 minút cesty pešo okolo rodinnej hrobky

Barkóczyovcov. Na hrad však vedie aj menej
náročná cesta, ktorá je alternatívou pre
kočíky, cyklistov i vozičkárov. A to z
autobusovej zastávky Podčičva po zelenej
značke. Aj na tejto Lumentúre sa na
všetkých, ktorí prídu, teší tím Rádia
LUMEN. Stretnúť bude možné kolegov z
košického štúdia a moderátorov denných
vysielaní Iva Nováka a Andreja
Baldovského. Príde aj riaditeľ PRE LUMEN
n.o. Radovan Pavlík. Priamo na hrade sa
bude v spolupráci s obcou Sedliská podávať
svätomichalský guľáš pre účastníkov
Lumentúry.

Kardinál Jozef Tomko oslávil v Ríme 40.
výročie biskupskej vysviacky

Rím 15. septembra (RV) V nedeľu 15.

septembra, na slávnosť Sedembolestnej
Panny Márie, patrónky Slovenska, sa
kardinál Tomko poďakoval za dar
štyridsaťročnej biskupskej služby svätou
omšou pri oltári nad hrobom sv. Jána Pavla
II. Slávil ju v slovenskom jazyku, za
prítomnosti troch veľvyslancov, desiatky
kňazov a viacerých rehoľných sestier,
vrátane pútnikov a slovenských a českých
veriacich žijúcich v Ríme.
Svätý Otec František zaslal slovenskému
kardinálovi pri príležitosti výročia
apoštolské požehnanie. Jubilujúci kardinál
ho rozšíril na všetkých svojich drahých aj
prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu.

Zdroj: www.tkkbs.sk 
(spracovala Anna Sabolová ml.)
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 29.9. - 5.10. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Brehovská.     

Prvé sväté prijímanie: Prvé stretnutie rodičov a detí pripravujúcich sa v tomto školskom roku

na 1. sväté prijímanie v našej farnosti bude v nedeľu 29.9. o 1530 v kostole.

Starý kostol: Až do odvolania sa v starom kostole nebudú slúžiť sv. omše. Úmysly písané pre
starý kostol budú odslúžené v novom farskom kostole, s tým, že v utorok budú ranné sv. omše

do zmeny letného času na zimný o 700.

odpust Dobrá: Zástupcovia pôvodných obyvateľov obce, urbariátu a občianskeho združenia
vlastníkov Dobrá pozývajú na odpustovú slávnosť sv. Františka v rodnom kraji v rekreačnej

oblasti Dobrá dňa 29.9. v reštaurácii Dobrá. O 1100 je plánovaná slávnostná sv. omša, po nej
prezentácia druhého dielu knihy „Dobranský bubeník“ a spoločenské posedenie.

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 1330 v pastoračnom centre. 

Rozpis lektorov:
26. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Š. Fenika; 10.00 hod. – rod. Slivková.

oHLÁŠKY:
1. Milan Ďuro, syn Milana a Marcely rod. Kovalíkovej, bývajúci v Košiciach, a Adriána
Mičejová, dcéra Pavla a Renáty rod. Kolpákovej, bývajúca v Košiciach, ohlasujú sa 2.-krát.
2. Mgr. Lukáš Januch, bývajúci v Košiciach, a Mgr. Alexandra Štefanová, bývajúca v Košiciach,
ohlasujú sa 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.  

LiTURgicKÝLiTURgicKÝ PRogRAMPRogRAM oDoD 23.09.2018 23.09.2018 DoDo 29.09.201929.09.2019

„Všetko, čo mám, si nosím so sebou.“ (Epiktetos)

PPoNDELoKoNDELoK 23.09.201923.09.2019
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
(spomienka) 

Sv. omša: 1830 + Michal (5. výročie) 
a Mária (nedožitých 90 r.) Mudrákoví 

Poklona Olt. sv.: 1915

UU ToRoKToRoK 24.09.201924.09.2019 Sv. omša: 700 + Ján a Júlia Musákoví; 
Ján a Mária Onofrejoví  

SS TREDATREDA 25.09.201925.09.2019 Sv. omša: 1830 + Albert (nedožitých 80 r.), 
(detská) Štefan a Júlia Račkoví      

ŠŠ TVRToKTVRToK 26.09.201926.09.2019
Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka) 

Poklona Olt. sv.: 1730

Sv. omša: 1830 + Peter, Matúš, Anna; 
+ Ľubomír a Irena Baštároví; 

+ Anna Demčáková (nedož. 110 r.), 
+ Anna Bačišinová (nedož. 95 r.)

PP iAToKiAToK 27.09.201927.09.2019
Sv. Vincenta de Paul, kňaza
(spomienka)  

Sv. omša: 1830 ZBP Eva (45 rokov) 
(mládežnícka)

SS oBoTAoBoTA 28.09.201928.09.2019 Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 za duše v očistci 

Sv. omša: 1830 za farnosť

NN EDEľAEDEľA 29.09.201929.09.2019

26. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 ZBP Ondrej Kopaničák (80 r.) 

Sv. omša: 1000 ZBP Peter a Ľuboslava 
(30 rokov manželstva)  

Sv. ruženec: 1430


