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Tehlička 2020

Občianske združenie SAVIO aj tento rok organizuje celoslovenskú verejnú zbierku
Tehlička. Tentokrát finančný výťažok zbierky pomôže zabezpečiť presťahovanie
rúcajúcej sa školy v utečeneckom tábore Kakuma na severe Kene. 

Tábor Kakuma vznikol v roku 1992 a jeho prvými obyvateľmi boli tisícky chlapcov
utekajúcich pred občianskou vojnou v Sudáne. Dnes tu žije takmer 200 000 ľudí z 19
rôznych afrických krajín. Viac ako polovicu obyvateľov utečeneckého tábora
predstavujú deti a mladí vo veku 4 – 18 rokov. V tábore je možné vzdelávať sa na
základnej, strednej i vyššej úrovni. Napriek tomu, že kenská vláda za posledné
desaťročia výrazne prispela k vzdelávaniu utečencov v tábore, sú miestne školy
podporované cudzími krajinami a nie samotnou Keňou. Jednu z najväčších
odborných škôl prevádzkujú práve saleziáni dona Bosca, ktorí sú tu dlhodobo
prítomní takmer od vzniku tábora. Mladým ľuďom ponúkajú možnosť vyučiť sa v
rôznych remeslách ako je stolárstvo, murárstvo, krajčírstvo, inštalatérstvo či v práci s
počítačmi. Doteraz ich kurzmi prešlo viac ako 15 000 mladých ľudí. Teraz ich nádej

ohrozuje ničivá sila prírody v
podobe tunajšej rieky. Tá v období
dažďov so sebou postupne strháva
všetko, za obeť padla i spomínaná
odborná škola.
Pripojme sa pôstnou almužnou k
tomuto dielu dobročinnosti.

(www.tehlicka.sk; pripravil Marcel Stanko)
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Čo znamená bedliť a modliť sa?

V prvom rade to znamená, aby sme dobre

poznali samých seba, aby sme poznali svoje
slabé stránky. Všetci ich máme. Treba
poznať, čo je našou slabosťou. Pre niekoho
to môže byť precitlivenosť na svoje vlastné
ja, pre iného túžba po peniazoch, moci,
sláve, pre iného závisť, zmyselnosť,
hnevlivosť, nevera, klamstvo, vyvyšovanie
sa, závislosť či iné. Bedlivo sa zahľadieť do
seba do svojho vnútra a chcieť vidieť svoje
slabosti.
A druhou vecou je nutnosť posilňovať svoje
slabé miesta, myslieť na nich. Je potrebné
zaisťovať ich silou modlitby, modliť sa za ne.
Vedieť pokorne a múdro počítať s tým, že tu
som slabý... Možno druhému nerobí
problém napr. alkohol, avšak ja cítim vo
svojom svedomí, že toto je mojou
slabosťou, tak si nemôžem dovoliť to, čo si
môže dovoliť niekto, kto s tým problémy
nemá. A múdrosť by ma mala viesť k
bedlivosti, k ostražitosti k samému nad
sebou, k sebadisciplíne a sebakontrole a k
načerpaniu síl, aby sa ma slabosť opäť
nezmocnila. 

Ale keď sa na to pozrieme pozitívne... Moja
slabosť, nech by bola akákoľvek, nemusí byť
len niečo, čo by ma muselo oslabovať.
Naopak. Moja slabosť sa mi môže niekedy
stať aj požehnaním v zmysle slov svätého
Pavla: „Vieme, že tým, čo milujú Boha,
všetko slúži na dobré.“ Ako v nasledujúcom
príklade: mladá žena Golda chodila
nešťastná a skľúčená, lebo nebola pekná.
Avšak po niekoľkých rokoch sama zmenila
svoj postoj. Toto je jej vysvetlenie:
„Uvedomila som si, ako to, že som nebola
pekná, bolo pre mňa skrytým požehnaním.
Prinútilo ma to rozvíjať v sebe vnútorné
hodnoty. Pochopila som, že ženy, ktoré
nemôžu rátať so svojím pekným vzhľadom,
musia na sebe viac pracovať a... vypláca sa
im to.“ Golda Maierová sa ako prvá žena
stala premiérkou Izraela.
Pane, daruj nám múdrosť svojho Ducha, aby
sme vedeli bedliť a modliť sa, a tak boli
víťazmi života aj vo chvíľach nášho
pokušenia.

Zdroj: Šuppa, Jozef SJ: Vyznať sa v sebe samom.
(Spracovala: Jana Dzurovčinová)

z farskej matriky

Vmesiaci február prijali sviatosť krstu: 

Vladimír Biž, Zoja Bičejová, Eliška Fajčáková,
Samuel Olach

Sobáše a pohreby neboli žiadne.
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Klaniam sa ti
Všemohúci a večný,

svätý a nepochopiteľný Bože.
Padám pred tebou na kolená a klaniam sa ti.
Daruj mi ducha pravej poklony,
v ktorom s celou dušou stojím pred tebou
a zabúdam na seba.
Túžim po tom,
aby si sa ma pri modlitbe dotkol,
takže už nebudem považovať
za dôležité premýšľať o vlastnej existencii.
Keby som vedel takto sa ti klaňať,
bol by som skutočne slobodný
od svojho úzkoprsého uvažovania,
v ktorom stále krúžim okolo seba a chcem

vedieť,
načo je dobré modliť sa.

Ty si môj Stvoriteľ a ja som tvoje stvorenie.
Klaniam sa ti ako svojmu Pánovi a
Stvoriteľovi,
ktorému za všetko vďačím,
ktorý stojí v každom okamihu pri mne.
Naplň ma duchom modlitby,
aby som si uvedomil tvoju veľkosť
a aby ma tvoja láska zachvátila tak,
že ma už nič iné nebude zaujímať.
Potom budeš už len ty určovať moju
existenciu
a ja sa budem skláňať pred tvojou tajomnou
láskou.

Svätý Bože, splň moju túžbu
správne sa ti klaňať
a v modlitbe získať slobodu od všetkého,
čo ma zväzuje.
Amen.
Zdroj:  Anselm Grün – Daruj mi široké srdce

(spracovala Anna Sabolová ml.)   

Modlitby

1. čítanie: Gn 12, 1-4a
Ž: 33, 4-5. 18-19. 20+22
Refrén: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,
ako dúfame v teba.
2. čítanie: 2 Tim 1, 8b-10
Evanjelium: Mt 17, 1-9

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Akokoľvek sa môže zdať pôstna doba časom bez ozdôb a osláv, dnešné evanjelium
odkazuje na nesmierne silný až slávnostný zážitok apoštolov. Ježiš im zjavil svoju slávu,
dokonca začujú hlas samého Otca. Táto udalosť ich však má pripraviť na blížiace sa
ukrižovanie Pána. Nešlo o nič menšie, než povzbudiť ich vieru, ktorá bude prechádzať
skúškou. Nešlo len o zaujímavé spestrenie všedného života. Ježiš neprišiel, aby svojich
učeníkov pobavil, ale aby ich zachránil. V Kristovi ide o všetko!              (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára
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Tour de Hungary
Deň „TRETÍ“

Chcel by som povedať, že na tomto

námestí dominuje budova... Ale nedá sa.
Všetky budovy sú nádherné. Mestský úrad,
boží chrám zasvätený sv. Antonovi
Paduánskemu, arcibiskupský úrad a mnohé
ďalšie. Na začiatku námestia je fontána, ale
nie je to obyčajná fontána. Jej trysky sú
zabudované priamo v dlažbe námestia.
Pomedzi nich môžete voľne prechádzať
vtedy, keď nie sú aktívne, alebo aj vtedy keď
aktívne sú. V tom prípade ale počítajte s
osviežujúcou dávkou studenej vody na
vašom tele. Hneď vedľa je v obdĺžnikových
rámoch výstava farebných fotografií zo
života zvierat a vtákov. Po ich prezretí by
som povedal, že hovoria o zlodejoch v
prírode. Sú tu zachytené momentky ako si
zvieratá, či vtáky kradnú ulovenú korisť. 
Po ľavej strane námestia sú vysoké zelené
stromy, ktoré v korunách majú povešané
niečo ako amplióny. Sú to gule, červenej a
bielej farby, ktoré pravdepodobne keď sa
zvečerí, sa rozsvietia a vytvoria tomuto
námestiu ešte viac romantiky, viac takého
dobového ducha. Dodávajú mu svoje
výnimočné čaro. Pod stromami sú v
obrovských kvetináčoch, ktoré mi
pripomínali sudy, veľké kvety - oleandre. 
My pokračujeme ďalej v prehliadke mesta a
hore námestím sa vraciame späť k potoku.
Tu sú miesta, kde je kamenný múr
prerušený a sú tam široké schody až k

potoku, kde sa môžete v týchto horúcich
dňoch príjemne osviežiť. Hneď vedľa potoka
je aj cyklochodník, ktorý ako keby bol skrytý
pohľadom ľudí na námestí.
Potokom sprevádzaní prichádzame pod
hrad. Tu je pomník Istvána Dobó, ktorý
znázorňuje jeho boj s Turkami na koňoch.
Ulica, ktorá je rovno pod hradom, je teraz
plná ľudí, stolov a stoličiek. Keď sme sa
zastavili, aby sme sa pozreli, čo sa robí, z
budovy, kde boli vyložené ešte neobsadené
stoličky vychádzal celý orchester. Aj u nás
boli niekedy v lete promenádne koncerty.
Ale z dôvodu nezáujmu verejnosti ich mesto
zrušilo. Tu vidím, že to takto nie je. Možno
je to aj tým, že to mesto má prezývku
školské mesto, Maďarské Atény. A možno je
to aj počtom obyvateľov – 60 000. Ešte
trochu si vychutnávame túto
nezabudnuteľnú atmosféru. Všímam si
kostoly. Všetky, ktoré vidím majú dve veže.
Ako napr. u nás v Šaštíne. Vraciame sa späť
do penziónu na večeru. Dnes nám ju chystá
naša Zuzka. Večera je romantická. Pod
holým nebom na dvore penziónu, kde sme
obkolesení z jednej strany obrovskými
oleandrami a z druhej strany našimi
vypratými cyklodresmi.
Po desiatej hodine sa nám skryl mesiac za
mraky, čím nám chcel povedať: „Chlapci!
Ide sa spať!“ 
Ešte spoločná modlitba, poďakovanie za
dnešný deň a prajeme si dobrú noc. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(spracoval Peter Tóth)
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DO CIEĽA SPOLU S

RÓMAMI

V roku 1219 prišli Rómovia do Uhorska s

kráľom Ondrejom II. ako najatí vojaci, keď sa
vracali z križiackej výpravy z Byzancie. V
roku 1417 prechádzala početná skupina
južným Slovenskom, dostali od Žigmunda
Luxemburského ochranné glejty – listiny
zaručujúce prijatie a ochranu v ktorejkoľvek
časti krajiny. Priaznivý postoj prejavili aj králi
Matej Korvín a Vladislav II. Jagelovský. Tiež
hnutie husitov malo dobrý vplyv na ich
život. V období protestantizmu na
Slovensku máme správy a hodnotenia o
Rómoch od evanjelického kňaza Samuela
Augustini ab Hortis. „Christianizácia“
zasiahla Rómov výrazne prostredníctvom
Márie Terézie, ktorá za pomoci štátnej moci
bezducho asimilovala Rómov. Následne aj
jej syn Jozef II. nariadil povinnú školskú
dochádzku, povinnosťou bola účasť v
kostole a dodržiavanie pôstov.
V Európe v súčasnosti žije vyše sedem
miliónov Rómov. Patria medzi menšinu,
ktorú sprevádza povesť spoločensky
neprispôsobivých ľudí tmavšej pleti so
svojským spôsobom života, s nízkou
vzdelanostnou i sociálnou úrovňou, so
štvornásobnou pôrodnosťou oproti
majoritnej populácii, s osobitou kultúrou,
temperamentom, spoločenským
správaním. Podľa neoficiálnych odhadov ich
žije na Slovensku okolo 480-tisíc. V roku
1991 im vláda SR zákonom č. 153 priznala
štatút národnostnej menšiny a akceptovala
ich endoetnonymum (národnostné
sebaoznačenie) „Rómovia“.
Na čele Rady KBS pre Rómov a menšiny je
generálny vikár Mons. Bernard Bober,
pomocný biskup Košickej arcidiecézy, ktorý
predstavill pastoračný plán pre prácu s

Rómami, do ktorého zakomponoval víziu o
pozdvihnutí úrovne ich náboženského
života. „Treba povedať, že len v ojedinelých
prípadoch Cirkev vstúpila do rómskeho
prostredia príťažlivou a zrozumiteľnou
formou evanjelizácie. V misiách, ale i v
evanjelizácii Rómov ide o inkulturáciu ako o
základný postoj a zároveň proces. Každý
človek sa mení len zásluhou vzdelávania a
nových skúseností. Z postavenia Rómov je
evidentné, že im chýba celkový zmysel
života, ako aj spoločenskej a osobnej
angažovanosti. Pastoračný plán musí s tým
počítať, a preto na všetkých kňazov,
rehoľníkov i laikov apeluje, aby
nepremárnili šancu, ktorú Cirkev stále má.
Rada KBS pre Rómov a menšiny odporúča
používať preventívny systém na
zviditeľnenie týchto postojov: úcta k osobe,
dôvera v človeka, záujem o neho;
otvorenosť, schopnosť počúvať; bratstvo a
solidárnosť; evanjelizácia a katechéza.
Cieľom záujmu Cirkvi o každého človeka,
teda i Róma, je jeho dôstojnosť, jeho úroveň
a večné šťastie. Na dosiahnutie tohto cieľa
Rada odporúča diecéznym biskupom:
- aby vo farnostiach s rómskym
obyvateľstvom pomáhali zakladať
pastoračné centrá, v ktorých by bol
bezprostredný kontakt s kňazom a
katechétmi,
- aby sa rozširovala kvalifikácia katechétov o
poznanie rómskej kultúry, ako aj o silné
sociálne cítenie. Pripomínam, že ak má
farnosť existovať ako živý a rastúci
organizmus, musia sa všetci jej členovia učiť
deliť sa primeraným spôsobom o prácu,
zdroje, sily, ale aj o radosti a problémy.” V
roku 1997 bol blahorečený prvý rómsky
mučeník Zefirín Chimenes Malla. 

Zdroj:  don Elia Piazza - Klaniam sa Ti vrúcne, Bože

večitý (spracovala Jozefína Gajdovčíková)   
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Kard. Hollerich k situácii na hraniciach:
Dokážme naše kresťanstvo

Brusel 3. marca (TK KBS) Európa má

podľa kardinála Jeana-Clauda Hollericha
opäť príležitosť ukázať svoje kresťanské
korene. Predseda Komisie biskupských
konferencií krajín Európskej únie (COMECE)
tak reaguje na aktuálnu situáciu na grécko-
tureckých hraniciach, kde sa za posledný
týždeň zhromaždilo okolo dvetisíc
migrantov. Grécke bezpečnostné sily proti
nim v snahe zabrániť im vstúpiť do krajiny
použili slzný plyn alebo vodné delá. 
"Naša prvá reakcia už nie je kresťanská.
Ľudia utekajúci zo Sýrie kvôli krutej vojne sú
vnímaní iba ako problém pre Európu a nie
sú naďalej prijímaní ako ľudia v núdzi,"
povedal kard. Hollerich v rozhovore pre
nemecké Domradio. Podľa neho majú
Európania problém vo svojom kresťanstve
a ľudskosti. "Sú to veľmi chorí ľudia. Sú to
ľudia, ktorí potrebujú pomoc. A pokiaľ na
túto potrebu odpovieme iba slzným
plynom a násilím so zbraňami, stratíme
veľkú časť nášho kresťanstva v Európe,"
dodal luxemburský predseda COMECE. 

Šesťdesiatjedenročný arcibiskup podľa
svojich slov chápe strach Grékov a hnev
obyvateľov ostrova Lesbos, kde je počet
utečencov takmer väčší než počet
miestnych. "Žijú v zúfalých podmienkach, a
tak vzniká agresivita," zdôvodnil svoj názor
Hollerich s tým, že je potrebné Grécku
pomôcť. A to práve prijatím utečencov.
"Musíme otvoriť naše spoločenstvá a naše
srdce." Spôsob má ukázať komunita
Sant’Egídio, ktorá vytvorila systém. Po prvé
sú vybraní tí najchudobnejší, nie tí
najsilnejší alebo tí, ktorí majú peniaze.
Potom idú do komunít, kde sa veľmi rýchlo
integrujú, povedal kardinál. "Pokiaľ už
nedokážame prijímať ľudí, ktorí to najviac
potrebujú, potom už prosím nehorte o
kresťanských koreňoch Európy." 
K tureckým hraniciam s Gréckom sa vydali
tisícky utečencov v piatok potom, čo
Ankara oznámila, že otvára svoje hranice. V
oblasti rastie napätie a na miesto sa dnes
vydala delegácia európskych
predstaviteľov. Komisárka Rady Európy pre
ľudské práva Dunja Mijatovičová vyhlásila,
že na grécko-tureckých hraniciach panuje
kvôli príchodu tisícok utečencov
humanitárna kríza. 

Zdroj: www.tkkbs.sk
(spracovala Anna Sabolová, ml.)

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, farár - 0908 047 220; Pevná linka na faru - 057 4426 286;
email: rkcemerne@gmail.com a www.rkcemerne.sk.
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 15.3. - 23.3. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Margita Baniková.    
Deviatnik k sv. Jozefovi sa začneme modliť v utorok 10.3.
v stredu 11.3. si pripomíname 110 rokov od narodenia sv. Hyacinty. Preto pred sv. omšou

začne modlitbový program o 1720 Deviatnikom ku sv. Jozefovi, nasleduje krížová cesta s
fatimskými deťmi a krátka prezentácia ich života.
Rady: Prosím farské rady o stretnutie – pastoračná rada v stredu 11.3. po sv. omši,
ekonomická rada vo štvrtok 12.3. po sv. omši.

Biblická cesta pôstom: V utorok 10.03. o 1900 v KKD pri bazilike prednáška Matúša Imricha
Čo je Biblia a čo od nej očakávať.
Tehlička: Pri východe z kostola bude od stredy pokladnička označená pre verejnú zbierku
schválenú Ministerstvom vnútra a organizovanú saleziánskym občianskym združením Savio s
názvom Tehlička. Po detskej sv. omši v stredu si deti môžu zameniť peniaze našetrené pôstom
napr. od sladkostí za samolepky tehličiek a pomôcť rovesníkom v utečeneckom tábore
Kakuma v Turkane na severe Kene. Prispieť môžeme všetci aj bez tehličiek a kedykoľvek počas
pôstu.
Krížové cesty: K pôstnemu obdobiu patrí pobožnosť krížovej cesty. Budeme sa ju modliť v
stredy s deťmi a v piatky s birmovancami pred sv. omšami. V nedele budú krížové cesty o

1430. V tretiu pôstnu nedeľu, 15. marca, sa krížovú cestu modlia členovia spoločenstva
Modlitby mužov pod vedením p. Jána Jenča. Po nedeľnej pobožnosti krížovej cesty nasleduje
pôstna kázeň.
výročie sobáša: Aj v tomto roku pozývame jubilujúcich manželov do Katedrály sv. Alžbety na

stretnutie s otcom arcibiskupom, kde dostanú osobitné požehnanie: 17. mája o 1500 25.

výročie manželstva a 11. októbra o 1500 50., 60. a 65. výročie manželstva. Manželia, ktorí
oslávia svoje jubileum v roku 2020, nech sa prihlásia u svojho farára: strieborné výročie – 25
rokov do 1. apríla 2020 a 50, 60 a 65 rokov manželstva do 15. septembra 2020.
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).
Rozpis lektorov:
Tretia pôstna nedeľa: 08.00 hod. – rod. Bačiková; 10.00 hod. – rod. Baniková, rod.
Hrubovská.
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„Najdôležitejšie je udržať najdôležitejšiu vec najdôležitejšou.“ (Stephen Covey)

PPoNDELoKoNDELoK 09.03.202009.03.2020 Sv. omša: 1800 + Jozef a Mária Saboloví; 
+ Alfonz, Ján a Anna Feníkoví 

Poklona Olt. sv.: 1845

UU ToRoKToRoK 10.03.202010.03.2020 Sv. omša: 800 + Jozef a Mária

SS TREDATREDA 11.03.202011.03.2020 Krížová cesta: 1730

Sv. omša: 1800 + Mária Scholtzová
(detská)

ŠŠ TvRToKTvRToK 12.03.202012.03.2020 Poklona Olt. sv.: 1700

Sv. omša: 1800 + Mária Bížová (1. výročie)  

PP IAToKIAToK 13.03.202013.03.2020
Výročie zvolenia pápeža Františka 

Krížová cesta: 1730

Sv. omša: 1800 + Michal a Anna   
(mládežnícka)

SS oBoTAoBoTA 14.03.202014.03.2020 Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 za obrátenie hriešnikov       

Sv. omša: 1800 + Mária (nedožitých 90 rokov) 
a Ján Onofrejoví        

NN EDEľAEDEľA 15.03.202015.03.2020

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Sv. omša: 800 ZBP Jozef, Aneta a Andrea

Sv. omša: 1000 za farnosť     

Krížová cesta: 1430 + pôstna kázeň


