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Každé manželstvo je jedinečné a každá dvojica si píše svoj vlastný neopakovateľný

príbeh, ktorý začal spojením dvoch sŕdc. Aktuálny ročník Národného týždňa
manželstva vytvára príležitosť zastaviť sa, aby sme si pripomenuli našu spoločnú
históriu: Ako náš príbeh začal, čo sme spolu dosiahli, ako sme prekonali náročné
obdobia, čo nás na našom vzťahu baví, aké hodnoty nesieme... Tiež nás motivuje k
vďačnosti za náš vzťah a za človeka, s ktorým príbeh tvoríme. No a nakoniec nám
pripomína, že budúce kapitoly nášho príbehu píšeme už dnes.

(www.ntm.sk; pripravil Marcel Stanko)
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Ako sa neutopiť v tomto zložitom svete

...pokračujeme o sviatosti zmierenia – o
spovedi s Maxom Kašparů...

Čo sa deje pri spovedi z pohľadu kňaza a

psychiatra?
Väčšinou máme predstavu, že jediný
význam spovede je odpustenie našich
hriechov. Nie je to tak – spoveď má širší
záber. Každý hriech totiž aj zraňuje,
porušuje vzťahy. Ubližuje nielen vzťahu s
Bohom, ale aj s Cirkvou, s blížnymi a aj
vzťahu ku nám samým. Spovednica  teda
prináša tiež uzdravenie narušených väzieb.
Je to svojim spôsobom tiež istý druh
psychickej a duchovnej rehabilitácie,
spôsob akým uzdraviť našu minulosť.

Sú dnešní ľudia vnímaví na hriech? 
Ako ktorí, ako kde a záleží na tom, aký
hriech. Existujú ľudia so širokým svedomím,
ktorých akoby sa žiaden hriech netýkal,
potom sú ľudia, ktorí majú jemné, úzke
svedomie a môžu prežívať každú myšlienku,
slovo či skutok ako niečo hriešne, v horšom
prípade ako ťažký hriech. Chcel by som
apelovať na rodičov, aby svojim deťom
tvarovali zdravé sebavedomie – ktoré
nebude ani široké, ani úzke.

Ako vysvetliť neveriacemu, čo je sviatosť
zmierenia a prečo nestačí len návšteva u
psychológa?
Ak svoju minulosť predložíte psychológovi,
naučí vás ako na ňu zabudnúť, ak ju

predložíte psychiatrovi, predpíše vám lieky,
ale ak ju dáte Ježišovi Kristovi, uzdraví ju. U
lekára sa so svojou minulosťou podelíte a
stane sa tak polovičnou a u kňaza sa vám
dostane odpustenia, čo v ordinácii nie je
možné.

Nestačilo by hriechy vyznať verejne, ako to
robia evanjelici? 
Nestačilo. Pri tz. verejnej spovedi vymenúva
jeden z veriacich prikázania Desatora a
ostatní odpovedia: „Pane, zhrešil som.“ To
je jednoduché, nie je to osobné vyznanie,
ale rozbor stavu, všeobecné vyhlásenie.
Jednotlivci môžu potom navštíviť kazateľa
alebo pastora a požiadať o duchovný
rozhovor, ale koľkí to robia? 

Niekto odporúča spytovať si svedomie
každý večer, je to dobré?
Je to dobré, pravidelne si formovať
svedomie. Aj preto, že človek nemá
zaspávať s kameňom pod hlavou ani s
kameňom v srdci. Ak utrpeli manželské a
rodičovské vzťahy počas dňa nejaké rany,
nemá zapadať slnko nad ich hnevom, ako
píše Písmo sväté. Vidím to pozitívne nielen z
duchovného pohľadu, ale aj cez optiku
praktickej psychohygieny.

Kedy je spoveď skutočne užitočná? Čo ak
sa spovedáme s tých istých hriechov?
Občas v spovednici počujem, „Otče je mi
trápne, ale ja sa stále spovedám z tých



stran
a 3

istých hriechov, necítim posun k lepšiemu“.
Vždy sa snažím takéhoto kajúcnika
povzbudiť a vysvetliť mu, že keby k spovedi
vôbec nechodil, repertoár jeho hriechov by
bol ešte širší a rástol by. Hriechy sa síce
opakujú, ale stále bojuje. Ak prestane
zápasiť, jeho duchovný stav sa začne
zhoršovať. Preto každá spoveď, aj rovnaká
ako predchádzajúca, je dobrá a užitočná.

Aké sú najčastejšie predsudky voči
sviatosti zmierenia?
Predsudky sa objavujú najmä z ateistického
sveta. Neveriaci ľudia namietajú, prečo sa
chodíme spovedať ku kňazovi, ktorý je tiež
hriešny človek? Odpovedám: navštevujeme
len tých lekárov, ktorý sú dokonale zdraví a

lieky si vyberáme od absolútne zdravého
lekárnika? Ťažko je niekedy vysvetliť, že sa
nespovedáme kňazovi ale Bohu. Kňaz nie je
ten, kto odpúšťa, je rovnako ako lekárnik,
správcom Božích uzdravujúcich liečiv. 

Máte za sebou ako kňaz aj silné spovede?
Áno. Zažil som aj silné dotyky Božieho
milosrdenstva. V dvoch prípadoch to boli
ľudia, ktorí prišli na spoveď po vyše
päťdesiatich rokoch. Ich obohatila Božia
milosť, a mňa oslovilo ich úprimné, hlboké a
poctivé vyznanie a uvedomil som si, aký je
Boh veľký vo svojich skutkoch.
Zdroj: Záchranné koleso kňaza a psychiatra Maxa
Kašparů

(Spracovala: Jana Dzurovčinová)

Tour de Hungary
Deň „TRETÍ“

Stavebné procesy prilákali mnoho

remeselníkov, obchodníkov a umelcov.
Počet obyvateľov mesta rástol. Kým v roku
1688 to bolo len 1200, v roku 1787 tu žilo
viac ako 17 000 ľudí. V tomto období bol
Eger šiestym najväčším mestom Maďarska
(podľa počtu obyvateľov) a  vinohradnícka
oblasť bola dvanásťkrát väčšia ako predtým. 
19. storočie začalo katastrofami. V roku
1800 podľahla rozsiahlemu požiaru polovica
mesta. Pád južnej steny hradu v roku 1801
zničil niekoľko domov. Významný bol rok
1804. Vtedy sa Eger stal sídlom
arcibiskupstva. Rok 1827 sa zapísal do
čiernej listiny mesta.  Požiarom bola zničená

veľká časť mesta a o štyri roky neskôr pri
vypuknutí cholery zomrelo viac ako 200 ľudí. 
Obyvatelia Egeru sa aktívne zúčastnili na
revolúcii v roku 1848. Aj keď bola revolúcia
potlačená, mesto získalo slobodu od vlády
arcibiskupa. 
Veľkým fiaskom bolo zavedenie železnice.
Eger nebol napojený na trať Budapešť -
Miškolc priamo, ale odbočkou z Füzesabony.
Kvôli tomu tak v Egeri nenastal taký
ekonomický a demografický rozvoj, ako to
bolo v prípade iných miest. Priemyselný
rozvoj predstavoval iba mlyn, tabaková
továreň a hutnícke podniky, ktoré boli
založené ešte pred revolúciou. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)
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Potrebná čistota

ducha, srdca a tela

“Najmilší synovia, hľaďte na svoju

nebeskú Matku, ktorá sa zjavuje na zemi v
chudobnej jaskyni Massabielskej! Musíte sa
viac dívať na svoju Nepoškvrnenú Matku.
Musíte viac veriť v toto moje zjavenie.
Prichádzam z neba, aby som vám ukázala
cestu, po ktorej máte ísť: Cestu modlitby a
pokánia. Moji chorí synovia, prichádzam z
neba, aby som vám dala liek, ktorý
potrebujete k uzdraveniu: Choďte sa umyť k
prameňu! Umyte sa v prameni živej vody,
ktorá tryská z prebodnutého Srdca môjho
Syna Ježiša a ktorú vám Cirkev aj dnes dáva
vo svojich sviatostiach, najmä vo sviatosti
zmierenia. Umývajte sa často v tomto
prameni, pretože to potrebujete, aby ste sa
očistili od hriechu a uzdravili z rán, ktoré zlo
zanecháva vo vás.
Umyte sa v tomto prameni, aby ste boli stále
čistejší. Najmilší synovia, vaša
Nepoškvrnená nebeská Matka vás prikrýva
svojím nebeským plášťom a pomáha vám žiť
čnosť čistoty. Chcem aby ste boli čistí na
duchu, v srdci i na tele.
Musíte byť predovšetkým čistí na duchu.

Svojou mysľou musíte hľadať a konať len
vôľu Božiu. Svoj rozum musíte celkom
obetovať, aby prijímal jeho svetlo. Nelipnite
na svojom spôsobe myslenia,
nepridržiavajte sa spôsobu, ako myslí dnes
väčšina ľudí a nepoškvrňujte tak svoj rozum!
Nezatemňujte pravdu bludom. Môj
protivník dnes viac ako kedykoľvek inokedy
vás zvádza pýchou, aby kazil túto vašu
čistotu mysle, ktorá jediná vám umožňuje
prijímať Božie slovo a podľa neho žiť. Potom
pomocou tej skazenosti, ktorá sa všade šíri,
a nemravnosti, ktorú všade propagujú a
vyzdvihujú, pokúša sa skaziť čistotu vášho

myslenia. Zatvárajte pred týmto zlom svoje
telesné oči a vaša duša sa otvorí, aby prijala
najčistejšie svetlo. Len ten, kto má čistú
myseľ, môže si udržať neporušenú a pevnú
vieru. Tak choďte po cestách tohto
skazeného sveta, aby ste šírili len moje
nebeské svetlo a mnohým, ktorých denne
zvádza blud, dávajte dobrý príklad, aby
zostali pevní a v pravde viery.
Chcem, aby ste mali čisté srdce, aby ste boli
skutočne schopní milovať. Vaša láska musí
byť nadprirodzená a božská. Každá
nezriadená náklonnosť k sebe samému a
tvorom kalí jej vnútornú čistotu. Musíte
milovať môjho Syna Ježiša a duše z lásky k
nemu. Je možné milovať blížneho a
nemilovať Boha? Dnes existuje toto
nesprávne poňatie a také je rozšírené i
medzi toľkými mojimi synmi. Snažiť sa
milovať blížneho a pritom nemilovať Boha.
Vždy môžete preukazovať dobro a pomáhať
svojmu blížnemu. Aby však vaša láska bola
nadprirodzená a dokonalá, musí vychádzať z
Boha.
Chcem, aby ste boli čistí telom. Buďte čistí
telom, pretože jedného dňa vstane
duchovné a očistené, aby sa radovalo z
Božieho svetla a života. Vaše telo nie je
určené na hrob, kam bude uložené, aby
spráchnivelo, ale pre nebo, kam po
vzkriesení vojde, aby mohlo večne žiť. Touto
svojou čistotou môžete predovšetkým dnes
vydávať svedectvo o nádeji v nebo, ktoré vás
čaká.
Vaša Nepoškvrnená Matka vás dnes v deň
spomienky zjavenia v Lurdoch všetkých volá,
aby ste boli čistí na duchu, srdcom a telom a
tak žili čnosť viery, lásky a nádeje. Tak bude
vo vás Ježiš, ktorý miluje a zachraňuje
svojich i vašich bratov.“

Zdroj: Gobbi Stefano,  Kňazom, najmilším synom Panny
Márie   

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)
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Jednoducho byť pred

tebou
Dobrotivý Bože, Boh slobody,

neraz cítim, ako sa sústreďujem na seba,
ako na sebe lipnem.
Pri všetkom, čo robím, sa pýtam,
či je to dosť dobré,
čo z toho mám.
Keď sa modlím, myslím
na tisíc vecí, čo by bolo treba.
Chcel by som sa pri modlitbe jednoducho
odpútať,
jednoducho byť pred tebou,
vnímať tvoju prítomnosť.
Chcel by som sa oslobodiť od túžby 
všetko vzťahovať na seba,
všetko posudzovať.

Nech som jednoducho tu,
bez toho, aby som premýšľal,
ako som pokročil na ceste k tebe.
Chcel by som v modlitbe pred tebou
zabudnúť na seba,
aby som počítal iba s tvojou prítomnosťou.

Viem však, aký som bezmocný.
stále sa mi stavia do cesty moje ego,
ktoré všetko vzťahuje na seba,
ktoré všetko posudzuje, ktoré chce
všetkým, čo robí – čiže aj modlitbou-,
čosi dosiahnuť.
Preto ťa prosím o schopnosť
všetko, čo ma znepokojuje,
všetky moje posudzovačné myšlienky,
aj seba samého
zložiť pred tebou.
Tuším,
Že takéto sebazabudnutie ma oslobodí.
Chcel by som jednoducho
byť pred tebou, byť v tebe,
aby sa jedinou skutočnosťou,
o ktorú ide,
stala tvoja láska.
Amen.
Zdroj:  Anselm Grün – Daruj mi široké srdce

(spracovala Anna Sabolová ml.)   

Modlitby

1. čítanie: Iz 58, 7-10
Ž: 112, 4-5. 6-7. 8a+9
Refrén: Spravodlivým žiari svetlo v temnotách.
2. čítanie: 1 Kor 2, 1-5
Evanjelium: Mt 5, 13-16

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Ste soľ, ste svetlo sveta! Asi sa nájdu poslucháči, ktorí sa vypnú pýchou, keď si predstavia,
že práve oni sú svetlom sveta, stredobodom vesmíru. A istotne  sa nájdu takí, ktorí si
nepripadajú ani ako ľudia svetla, nieto ešte ako ľudia plní jedinečnej chuti. Ale Pán
nehovorí o našich schopnostiach, pocitoch a depresiách. On hovorí o moci Boha, ktorou sú
naplnení tí, ktorí Božie kráľovstvo prijmú a zakomponujú do svojho života. Je to život
naplnený Bohom. To on prežiari svet.             (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára
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Apoštolský vikár Hinder otvoril katolícku
školu v Arabských emirátoch 

Spojené arabské emiráty 31. januára (TK

KBS) "Škola je oporným bodom,
zaručujúcim vzdelanie založené na
základných hodnotách pre študentov
rôznych národnosti. Týmito základnými
princípmi sú vzájomná znášanlivosť a úcta,"
zdôraznil Mons. Paul Hinder, apoštolský
vikár pre Južnú Arábiu, pri otvorení školy St.
Mary’s High School v Rás al Chajma,
hlavnom meste jedného zo siedmich
Spojených arabských emirátov. 
Arcibiskup Hinder v prejave, o ktorom
informuje agentúra AsiaNews, poukázal na
aktualitu a dôležitosť Dokumentu o
ľudskom bratstve, ktorý pred rokom v Abú
Dhábí podpísali pápež František a imám Al
Tajíb. 
Nová škola stojí vo štvrti Chalífa bin Zajda a

ponúka vzdelanie podľa britského systému,
teda od prvých rokoch školskej dochádzky
až po stredoškolský diplom. Spravuje ju
filipínska provincia sestier sv. Pavla de
Chartres. Tento rehoľný inštitút vznikol
pred viac než tristo rokmi (1696) vo
Francúzsku a pôsobí na poli vzdelávania a
výchovy. V Emirátoch prevádzkujú jeho
rehoľníčky aj školu St. Mary v Dubaji. 
Apoštolský vikár pre Južnú Arábiu vyzval
učiteľský personál školy, ktorá bude môcť
prijať až 1 800 študentov, aby vyučoval
stretnutie medzi kultúrami a tradíciami,
vzájomný rešpekt a toleranciu a pripravoval
žiakov na to, že z nich budú svetoobčania. 
Apoštolský vikariát pre Južnú Arábiu zahŕňa
okrem Emirátov aj Omán a Jemen. Má
približne 929 km2. Z takmer 42 miliónov
ľudí, žijúcich na tomto území, tvoria katolíci
necelý milión. Vikariát sa delí na 16
farností, v ktorých pracuje 18 diecéznych a
49 rehoľných kňazov spolu s jedným
trvalým diakonom. V oblastiach pôsobí 50
rehoľníčok z rôznych kongregácii a jeden
laický brat. 
Zdroj: www.tkkbs.sk

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

Spomíname

Dňa 10.2. si pripomenieme 30 rokov od smrti nášho otca, dedka a

pradedka Jozefa Vojtka.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu prosím tichú modlitbu.
dcéra Božena s rodinou

smútiaca rodina

Karneval pre deti

Rodičia prvoprijímajúcich detí pozývajú všetky deti farnosti a ich rodičov na karneval na

ľade. Bude 16. februára od 1530 do 1630 v STD ARÉNE vo Vranove. Príďte teplo oblečení,
s korčuľami ale i bez nich, a hlavne podľa možnosti v maske. Prosíme všetkých korčuliarov,
aby v uvedenom čase, ktorý je vyhradený pre našu farnosť, prispôsobili svoje správanie na
ľade tejto akcii. Vítané sú sponzorské vecné poprípade finančné dary na ceny pre deti. Tie
možno priniesť na faru alebo do sakristie kostola. Kontaktnou osobou je o. Marcel.
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Kontakty
Rímskokatolícka farnosť Fatimskej Panny Márie, Tehelná 266, 09303 Vranov nad Topľou-

Čemerné, IČO: 35507918, DIČ: 2021647683, IBAN: SK17 0200 0000 0000 8944 3632
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220; Pevná linka na faru - 057 4426 286;

email: rkcemerne@gmail.com a www.rkcemerne.sk.

VV ČASEČASE oDoD 10.02.2020 10.02.2020 DoDo 16.02.202016.02.2020
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 16.2. - 22.2. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Feniková.      
Pomazanie chorých: Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa každoročne slávi na
spomienku Lurdskej Panny Márie, bude v jeho predvečer, v pondelok 10. 2. pri sv. omši o

1800 v našom farskom kostole udeľovaná sviatosť pomazania chorých tým, ktorí začínajú byť
„v nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu.“ (SC, č. 73) Prijímateľ sviatosti má byť v
stave posväcujúcej milosti.
Národný týždeň manželstva bude v nasledujúcom týždni, od 10. do 16. februára. Ide už o 10.
ročník tejto akcie na Slovensku. V rámci neho pozývame manželov našej farnosti na duchovnú

filmovú obnovu v piatok 14.2. o 1845. v našom kostole a po nej na stretnutie pri čaji. 
V sobotu 15. februára nebude večerná sv. omša. S nahlásenými pútnikmi sa popoludní
zúčastníme programu Pútnickej soboty v Pavlovciach nad Uhom.
Rady: Prosím o stretnutie farských rád – pastoračnú v stredu 12.2. po sv. omši, ekonomickú
vo štvrtok 13.2. po sv. omši.
2%: Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je
k dispozícii na stiahnutie z našej webovej stránky. 

Nácvik zborov: V stredu po sv. omši nacvičuje v kostole zbor dospelých, v sobotu o 1330 v
pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti).
Zimný štadión: Ako farnosť máme k dispozícii korčuľovanie v STD Aréne každú nedeľu od

1530 do 1630. Prípadné zmeny budú oznámené. Poprosíme dospelých účastníkov
korčuľovania o poplatok 1 €, deti majú vo februári korčuľovanie zadarmo. 16.2. majú všetci
vstup voľný (karneval). Osoba zodpovedná za vstupné bude určená.
Rozpis lektorov:
6. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Mudráková; 10.00 hod. – P. Fincický, D.
Vardžik.
Z farskej matriky: V mesiaci január prijali sviatosť krstu: Timea Liberková,
Marína Smoláková.
Rozlúčili sme sa s Máriou Scholtzovou.
Sobáše neboli žiadne.
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„Kde niet lásky, vynikne každá chyba.“ (anglické príslovie)

PPoNDELoKoNDELoK 10.02.202010.02.2020
Sv. omša spojená s udeľovaním

Sviatosti pomazania chorých 

Sv. omša: 1800 ZBP Martin (50 rokov)  

UU ToRoKToRoK 11.02.202011.02.2020
Preblahoslavenej Panny Márie

Lurdskej (ľubovoľná spomienka) 

Sv. omša: 800 za chorých našej farnosti 

SS TREDATREDA 12.02.202012.02.2020 Sv. omša: 1800 + Jozef a Anna; 
(detská)  + Jozef Lipovský ml. 

ŠŠ TVRToKTVRToK 13.02.202013.02.2020 Poklona Olt. sv.: 1700

Sv. omša: 1800 + Jozef Kiraly (1. výročie) 

PP IAToKIAToK 14.02.202014.02.2020 Sv. omša: 1800 na úmysel bohuznámej rodiny

SS oBoTAoBoTA 15.02.202015.02.2020 Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 + Peter Gavaľa (35. výročie) 
a za zosnulých z rod. Gavaľovej        

NN EDEľAEDEľA 16.02.202016.02.2020

6. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

Sv. omša: 800 ZBP Štefan a Oľga s rodinou 
(40. výročie sobáša)  

Sv. omša: 1000 ZBP Michal (20 rokov) a Beáta     

Sv. ruženec: 1430


