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Ďakujeme ti, Pane, za dar nášho nového farského kostola. 

Ďakujeme za všetkých, ktorí sa oň pričinili i za tých, ktorí sa o kostol dnes starajú.
Ty sám buď ich odmenou. 
Amen.
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Tour de Hungary

Deň „PRVÝ“

Pokojne sadáme na bicykle a pokračujeme

v našej púti. Smer Dombrád. Tu vidím
prvýkrát dopravnú značku „Pozor!
Nerovnosť vozovky!“ A pod ňou dodatková
tabuľa - 1 km. Tie dopravné značky boli
osadené po každom kilometri. Menili sa iba
dodatkové tabuľky. Na jednej písalo „1 km“.
Na druhej „1 kilometer“ a na ďalšej „1000
m“. Prechádzame dedinou Dombrád a Rado
– zasa defekt. Už tretíkrát. Už je to
neúnosné. Rozmýšľame čo ďalej a Janík má
spásonosnú myšlienku. Keďže máme skoro
všetci rovnaké bicykle, hlavne rovnaké
kolesá, dáva svoje dobré koleso Radovi a
Radove už s opraveným defektom berie on.
Keďže má okolo 25 – 30 kíl menej ako Rado,
tak to koleso nebude tak namáhané. Po 16
minútach o 12:12 odchádzame.
Prechádzame dediny Gégény, Demecser,
Székely, Ramocsaháza, Nýribrony. Na
začiatku dediny  Levelek si dávame v malom
pohostinstve s názvom „Fűrész” (Pílka)
polhodinovú prestávku na doplnenie
tekutín, toaletu a malý relax. Čas 13.05.
Doteraz sme prešli 140,63 km s priemernou
rýchlosťou 30,4 km/hod. Čistý čas na bicykli
4 hod. 37 min. Teplota 33,9°C. 
O 13.49 odchádzame. Núka sa nám
možnosť ísť po ceste I. triedy č. 41 ale je tu
dopravná značka, ktorá nám oznamuje, že
na túto cestu majú zákaz traktore, konské
povozy a cyklisti. Snažíme sa tomu trochu

vyhnúť. Prechádzame dedinou a
nachádzame výjazd na túto cestu bez
označenia. Dlho sme si ju neužili. Po
necelých dvoch kilometroch odbočujeme
znovu na cestu nižšej triedy. Smer
Besenyőd. Sledujem mestá a dediny,
ktorými prechádzame a mám pocit, že tu
ľudia žijú chudobnejšie, resp. skromnejšie
ako u nás. Vyzerá to tu, ako keby sa v
osemdesiatych rokoch minulého storočia
zastavil čas. Tak to tu vyzerá. Domy, ploty,
záhrady, ... Sem tam sa objaví dom, ktorý
má už vymenené okná za plastové, ale novo
zateplený dom som nevidel nikde. Možno je
tu taká klíma, že to nepotrebujú. Ani
výmenu okien a ani zateplenie. Neviem. Ale
všetko mi pripadalo tak staro, pochmúrne.
Sem tam sa nájdu aj nové domy, ale to už sú
domy. Krásne, veľké s peknou terénnou
úpravou okolo. Ďalšia dedina, ktorou
prechádzame nesie názov Ófehértó. V tejto
dedine je to tak, čo sa týka domov 50:50. 
Mimo obývanej zóny sú cesty úplne iné ako
u nás. Je to z dôvodu v akom prostredí tie
cesty sú. Väčšinou sú okolo cesty po
obidvoch stranách valy a na nich vysadené
stromy podobné našim agátom a kry. Tie
slúžia ako ochrana pred vetrom. Niekde sú
cesty zarovno s terénom, ale tam sú tie
stromy a kry nasadené oveľa hustejšie. Na
jednej strane táto flóra slúži ako vetrolam a
na druhej strane koruny stromov vytvárajú
peknú listovú klenbu nad cestou, ktorá nás
chráni od priamych lúčov horúceho slnka.
Má to pre nás aj trochu negatívnu stránku.
Cez tú flóru vlastne vôbec nevidíme cez aký
kraj prechádzame. Či za tým vetrolamom je
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1. čítanie: 2 Kr 5, 14-17
Ž: 98, 1. 2-3b. 3c-4
Refrén: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.
2. čítanie: 2 Tim 2, 8-13
Evanjelium: Lk 17, 11-19

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Dnešná nedeľa otvorila širokú tému viery. Možno na ňu
nazerať z mnohých strán. Viera nie je názor na nejakú problematiku, ani nejde o znalosť
náuky, v čo sa verí. Viera predpokladá prijatie skutočnosti a reakciu na ňu (život podľa nej).
A to nielen vo chvíli, kedy Boha o niečo žiadame, ale aj potom. Teda viera je prejavom
živého vzťahu medzi človekom a Bohom. Preto sa Pán diví tomu, že sa vrátil iba jeden z
desiatich uzdravených. Viera nesmie končiť tam, kde sme od Boha niečo dostali a potom
nás už viac nezaujíma! Myslime nielen na svoje starosti, ale predovšetkým na Ježiša Krista
(viď druhé čítanie). (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára.

lúka, les, vinica, pole, alebo ..., to všetko
ostalo našim očiam skryté. Prechádzame aj
po cestách, kedy nás nechránilo nič. A to
väčšinou ponad diaľnicu alebo cez nejakú
rieku. Tieto úseky boli najhoršie. Horúco a
buď priamy protivietor (ten znášali naši
ťahúni na čele pelotónu), alebo bočný
vietor. Tie rozmary počasia nás poriadne
oberali o sily. 
Po 39 minútach vchádzame do mestečka
Máriapócz. Tu dostal Paly defekt na zadné
koleso. To aby sa Radovi nekrivdilo, že
doteraz bol iba sám, kto dostával defekty.
Po oprave pokračujeme ďalej a za chvíľu
prichádzame do centra mesta k Bazilike sv.
Michala. Čas 14.45. V blízkosti nie je žiadna
reštaurácia a tak využívame ponuku malého
stánku s občerstvením. Skoro všetci si
dávame hamburger a čakáme na naše
sprievodné vozidlo, ktoré by už malo každú
chvíľu prísť. Sedíme na lavičkách a
vychutnávame si pokoj, ktorý tu panuje.
Neviem, len tak nečinne sedieť a tak beriem
do ruky fotoaparát a idem sa trochu prejsť

po ploche pred bazilikou. Baziliku, dvor a
kláštor obkolesuje biely, asi dvojmetrový
murovaný plot. Plocha pred bazilikou je
nádherne vyložená zámkovou dlažbou
spolu so zeleňou, kvetmi a stromami. Je to
veľká plocha (možno 100 x 200 metrov) v
strede so širokou cestou, ktorá vedie k
hlavnému vchodu do baziliky. Prichádzam k
informačnej tabuli, kde sú fotografie ďalších
piatich katolíckych pútnických miest
východného obradu, v ktorých je kópia
obrazu slziacej Panny Márie z Máriapócz (o
tom obraze trochu neskôr) aj s informáciou
o ich vzdialenosti od tohto pútnického
miesta. Najďalej  je to v Rakúsku Mária Bild
– Burgenland – 556 km. Na Slovensku je
kópia tohto obrazu v Klokočove, 162 km.
Druhá najväčšia vzdialenosť je až v
Transylvánii, v meste Székelyföld - 455 km,
ktoré v súčasnej dobe patrí k Maďarsku.   

pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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Veľké znamenie na

nebi

“Pozerajte na mňa, milovaní synovia, mne

zasvätení, vo veľkom boji, ktorí bojujete v
službách Vašej nebeskej Vodkyne. Ja som
Žena odetá slnkom.
Ja som veľké znamenie, ktoré sa objavuje na

nebi. Dnes si pripomínate moje posledné
zjavenie vo Fatime, v Cova da Iria,
potvrdené slnečným zázrakom. Tento
zázrak Vám mimoriadnym spôsobom
ukazuje, že som Žena odetá slnkom. Tento
zázrak Vás vyzýva, aby ste sa pozerali na
mňa ako na veľké  znamenie, ktoré sa
objavuje na nebi.
Som veľké znamenie boja. Medzi mnou a
mojím protivníkom, medzi ženou a drakom,
medzi mojím šíkom a šíkom, ktorí vedie Boží
nepriateľ. Vstupujete do rozhodujúceho
obdobia boja. Pripravujete sa prežívať
najťažšie hodiny a najväčšie utrpenie. Je
potrebné, aby ste sa čo najskôr zapojili do
môjho šíku. Preto ešte volám svoje deti, aby
sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu
a odovzdali sa mi ako deti. Dnes sa obraciam
s týmto svojím pozvaním predovšetkým na
malých, chudobných, posledných, na
chorých, na hriešnikov. Poďte všetci a
bojujte pod znamením svojej
Nepoškvrnenej Matky, pretože svoj veľký
boj bojujem dnes slabosťou malých,
dôverou chudobných, utrpením chorých. 
Som veľkým znamením víťazstva. Ja som
víťazná Žena. Nakoniec bude satanova moc
zničená a ja sama ho spútam svojou reťazou
a uzavriem ho v jeho kráľovstve smrti a
večných múk, odkiaľ nebude môcť vyjsť. Na
svete bude kraľovať jediný Víťaz nad
hriechom a smrťou, Kráľ celého stvoreného
vesmíru, Ježiš Kristus. Nechajte sa teraz

označiť mojou pečaťou. V týchto časoch
anjeli svetla prechádzajú svetom, aby
označili znamením kríža všetkých, ktorí
tvoria súčasť môjho víťazného šíku. Proti
ním hviezda podsvetia nebude mať žiadnu
moc, i keď budú povolaní k veľkým
utrpeniam a niektorí i k preliatiu svojej
krvi. Ale práve veľkými bolesťami týchto
mojich synov dosiahnem svoje najväčšie
víťazstvo. Dnes Vás volám, aby ste sa
pozerali na mňa ako na veľké znamenie,
ktoré sa objavuje na nebi, a žili v dôvere a
vyrovnanosti, veď ste osvecovaní mojím
vlastným svetlom a označovaní mojou
materskou pečaťou.“ 

(Aj v Starom zákone opisuje prorok Ezechiel
v 9. Kapitole skutočnosť, keď sa dobrým
ľuďom medzi zvrátenými žilo už veľmi ťažko,
tak Pán Boh poslal najprv posla, aby
dobrých označil písmenom Tau – kríž sv.
Ondreja - a ďalší išli za ním aby zničili
všetkých neoznačených.)    

Zdroj: Gobi Stefano: Kňazom, najmilším synom Panny

Márie

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 
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Obrátenie

Ráno som vstal a vyšiel som z domu. Na

chodníku bola jama, ktorú som si nevšimol a
spadol som do nej. 
Na druhý deň som vyšiel z domu a zasa som
zabudol, že ne chodníku je jama. Opäť som
do nej spadol.
Na tretí deň som si pri odchode z domu
pripomenul, že na chodníku je jama, no kým
som k nej prišiel, zabudol som na to a znovu
som do nej spadol.
Na štvrtý deň som si pri odchode
pripomenul, že na chodníku je jama,
pamätal som na to, napriek tomu som ju
nezbadal a spadol som do nej.

Na piaty deň som vyšiel z domu,
pripomenul som si, že mám pamätať na
jamu na chodníku, a kráčal som s pohľadom
upretým na zem. Zbadal som ju, ale hoci
som ju videl, spadol som do nej.
Na šiesty deň som vyšiel z domu, pamätal
som na jamu na chodníku, vyhľadal som ju
pohľadom, videl som ju, pokúsil som sa ju
preskočiť, no spadol som do nej.
Na siedmy deň som vyšiel z domu, uvidel
som jamu, rozbehol som sa, skočil, špičkou
som sa dotkol druhého okraja jamy,
nestačilo to však a spadol som do nej.
Na ôsmy deň som vyšiel z domu, uvidel som
jamu, rozbehol som sa, skočil a pristál na
druhej strane! Bol som na seba taký hrdý, že
sa mi to podarilo, až som začal skákať od
radosti... a ako som tak poskakoval, znovu
som spadol do jamy.
Na deviaty deň som vyšiel z domu, uvidel
som jamu, rozbehol som sa, preskočil som
ju a pokračoval som v ceste.
Na desiaty deň, až dnes, som si uvedomil, že
je pohodlnejšie a bezpečnejšie ísť po
chodníku na druhej strane cesty.

Cesta života je posiata jamami –

návykmi, veľkými a malými zlozvykmi,

nepríjemnými, ale stále rovnakými

chybami. V rodine sa hádame stále

pre tie isté veci, páchame stále tie isté

hriechy, robíme stále tie isté chyby.

Obrátiť sa znamená prejsť na iný

chodník.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Večera v raji

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Šestotisíc manifestujúcich prišlo na
pochod proti asistovanej reprodukcii 

Francúzsko 8. októbra (TK KBS) V nedeľu

6. októbra 2019 sa v Paríži zišlo okolo 600
tisíc osôb demonštrovať proti povoleniu
umelého oplodnenia pre dvojice žien a
osamelé ženy (t.j. proti lekársky asistovanej
reprodukcii). Policajná prefektúra odhadla
počet účastníkov na 42 tisíc, nezávislý
kabinet Occurence blízky poslankyni
Auróre Berger zo strany „Republika v
chode“ založenej Macronom odhadol počet
účastníkov na 74,5 tisíc. 
Manifestujúci niesli transparenty: „Ozajstný
otec, nie vzorky“, „Medicína má liečiť“,
„Sloboda. Rovnosť. Otcovstvo.“ Hoci si
Francúzi nerobia ilúzie, aký bude výsledok
zákona „Asistovaná reprodukcia pre
všetkých“, dôrazne protestujú proti
obrovskej zmene, ktorou by malo byť
zákonné povolenie neprítomnosti otcov v
spoločnosti. Ďalšie manifestácie sa plánujú
na 1. december, 19. január, 8. marec, 17.
máj a 14. jún. 
V poslednej chvíli sa Do bioetických
projektov dostala aj tzv. GPA – ( surogátne
alebo náhradné materstvo, t.j. prenájom
maternice), napriek predošlým sľubom
vlády. Nič udivujúce, pretože prenájom
maternice a asistovaná reprodukcia  blízko
súvisia. Na otázku, či je « ľudstvo ohrozené
súčasným bioetickým projektom»
odpovedá Christian Flavigny,
pedopsychiater a psychoanalytik: "Áno,
určite. Tak ako pokrok v priemysle nivočí
planétu, sú tu tie isté dôvody». Nie pokrok

samotný, ale «nepremyslené využívanie
objavov."  
Predseda francúzskeho episkopátu: Návrh
zákona mení plodenie na výrobu.
Francúzski biskupi podporili prejavy
nesúhlasu s návrhom novely zákona o
bioetike, ktorý chce sprístupniť umelé
oplodnenie lesbickým párom a samotným
matkám. Šestotisíc Francúzov v nedeľu
manifestovalo proti novým normám, o
ktorých bude Národné zhromaždenie
hlasovať 15. októbra. Zákon u umelom
oplodnení presadzuje strana Emanuela
Macrona napriek nesúhlasu viac než troch
štvrtín francúzskej verejnosti a výhradám
formulovaným Francúzskou lekárskou
akadémiou. Rovnako ako akademici,
demonštranti v Paríži pripomínali, že pre
zdravý rozvoj dieťaťa potrebujú otca. 
Demonšrantov podporil aj parížsky
arcibiskup Michele Aupetit. Pripomenul, že
dejiny nezmení stádo oviec, ale skôr tí, ktorí
sa postavia na odpor. Na druhej strane
biskup Dominique Rey, ktorý sa na akcii
osobne zúčastnil, zdôraznil, že
demonštranti nie sú kontestátori. Naopak,
podporujú život a rodiny proti tým, ktorí
popierajú základy ľudstva. 
Podľa organizátorov je nedeľný pochod iba
začiatkom. Ak sa prezidet Macron chce
konfrontovať so spoločnosťou napriek jej
vôli a bude naďalej presadzovať in vitro bez
otca, sú pripravení zvolať ďalšie, ešte
rozsiahlejšie manifestácie. 
V uliciach francúzskeho hlavného mesta sa
protestovalo aj proti surogátnemu
materstvu. Hoci diskutovaná novela zákona
o ňom priamo nehovorí, obecne sa má za
to, že ide len o vec času. Po lesbických
pároch sa prihlásia o právo na dieťa aj
homosexuáli. 
Zdroj: www.tkkbs.sk 

(spracovala Anna Sabolová ml.)
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 20.10. - 26.10. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Magdaléna Diľová.    

Milión detí sa modlí ruženec: Slovensko sa opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy "Milión
detí sa modlí ruženec". V našom kostole sa pripojíme k tejto iniciatíve v piatok 18.10. pred

večernou sv. omšou o 1745. Pozývam všetky deti i birmovancov, aby sme spoločnou modlitbou
urobili svet lepším.

Misijná nedeľa: Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na
misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou
a chudobou. Za vaše milodary vhodené do označených krabičiek srdečné Pán Boh zaplať. V

našej farnosti slávenie misijnej nedele obohatia deti pri sv. omši o 1000 a členovia Pápežských
misijných diel sa zapoja do popoludňajšej pobožnosti. Zároveň je to tretia nedeľa v mesiaci,
zvonček pri sv. omši bude zbieraný na dokončenie interiéru nového kostola.

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:
29. nedeľa v cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Gazdová; 10.00 hod. - deti.
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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 14.10.2018 14.10.2018 DoDo 20.10.201920.10.2019

„Žiadna povinnosť nie je taká potrebná, ako tá, ktorá vzdáva vďaku.“ (Sv. Ambróz)

PPoNDELoKoNDELoK 14.10.201914.10.2019 sv. omša: 1830 + Ján a Anna Baníkoví 

Poklona Olt. sv.: 1915

UU toRoKtoRoK 15.10.201915.10.2019
Sv. Terézie od Ježiša, panny a

učiteľky Cirkvi (spomienka)   

sv. omša: 700 + Anna a Ján

ss tREDatREDa 16.10.201916.10.2019 sv. omša: 1830 + Ján a Ján 
(detská)

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 17.10.201917.10.2019
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa

a mučeníka (spomienka)  

Poklona Olt. sv.: 1730

sv. omša: 1830 + Peter a Marcela 

PP iatoKiatoK 18.10.201918.10.2019
Sv. Lukáša, evanjelistu (sviatok) 

sv. omša: 1830 + Anna Joščáková 
(mládežnícka) 

ss obotaobota 19.10.201919.10.2019 Modl. večeradlo: 700

sv. omša: 800 ZBP Štefan a Eva   

NN EDEľaEDEľa 20.10.201920.10.2019

29. NEDEĽA V CEZROČNOM

OBDOBÍ - MISIJNÁ NEDEĽA

sv. omša: 800 + Emil (10. výročie), Helena, 
Pavol, František; 

+ Anna Majerčinová, Mária Dobranská 

sv. omša: 1000 za farnosť 

Sv. ruženec: 1430


