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AktuálnE liturgické ČítAniA nA nEDEľu

„Je nad každú pochybnosť, že katolícka cirkev je najúrodnejšou pôdou na svätých. Oni sú

neporovnateľnou chválou katolicizmu, ktorú musí uznať nestranný pozorovateľ.” 

(W. Nigg )

Druhé čítanie: 1 Sol 2, 7-9. 13
Sv. Evanjelium: Mt 23, 1-12    

Prvé čítanie: Mal 1, 14 - 2, 2. 8-10
Žalm: Ž 131

Žiť normálne – čiže

sväto
Myslím, že dnes už málokto pochybuje o
tom, že nejaký život po našom živote
existuje, pretože aj v tých najsvetskejších
médiách sa hovorí o anjeloch, duchoch a
pod. 
Preto cieľ tohto textu sa obracia k inej téme:
keďže večnosť je istá, čo robiť a ako sa
dopracovať k tomu, aby bola aj dobrá a
šťastná?! Odpoveď nám dáva tajomstvo 1.
novembra – oslavy ľudí, ktorí boli vyhlásení
za svätých, ale aj oslavy ľudí, ktorí nie sú
verejne vyhlásení, ale ktorí sú svätí preto,
lebo sú v nebi. 
To slovíčko „svätý“ neznie v dnešnej dobe
nejako atraktívne a príťažlivo. Môže za to
asi zlé pochopenie ako aj zlá predstava o
tom, čo vlastne znamená byť svätým. A preto
ponúkam v tomto smere príležitosť zmeniť
pohľad, pretože byť svätým znamená byť
normálnym. Žiť sväto znamená žiť
normálne. Pochopenie tejto zásady človeka
veľmi oslobodzuje a zároveň nasmerúvava k
správnej ceste. Asi je to najlepšie poukázať

na konkrétnych príkladoch. Zásada svätý =
normálny nás oslobodzuje od predstavy, že
svätým je taký človek, ktorý má stále
zložené ruky, oči vyvrátené dohora, veľmi
málo sa smeje, má vážnu tvár, nie je s ním
reč o bežných veciach, nepozná zábavu, čiže
jedným slovom – čudák. A kto už by chcel
byť čudákom? Nikto. A teda záver – budem
čokoľvek robiť, len aby náhodou mi niekto
nepovedal, že som svätý alebo svätuškár.
Zásada normálny = svätý nás vedie ku
skutočnosti, že ak sa snažím byť normálnym
– snažím sa byť svätým. Už nám len ostáva
sa pozrieť na to, čo  je normálne. Opäť
konkrétne: je normálne nebrať cudzí
majetok, čiže nekradnúť. Je normálne sa
správať slušne, čiže neurážať, nehnevať sa,
nepohŕdať. Je normálne pomôcť, čiže
neškodiť. Je normálne milovať svoju
manželku a byť jej verný, čiže nepodvádzať.
Je normálne dodržať svoje slovo, čiže
neklamať. Je normálne skúmať svoj pôvod a
zmysel života, čiže hľadať Boha. Takto by
som mohol pokračovať veľmi dlho. Krásne
na tom všetkom je vedomie, že som práveže
vtedy normálny, ak chcem byť svätý.

(Marek Kunder)
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Ježiš Kristus

Vážení čitatelia, ponúkam vám ďalšiu
prednášku s názvom: Ježiš Kristus, ktorá
zaznela v Medugorji na Seminári pôstu,
modlitby a ticha v tomto roku:
Boh chce byť od začiatku so svojim
národom tí apoštoli opúšťajú všetko a idú
za Ježišom, pretože z Neho vyžarovala taká
veľká láska, pokoj, že všetko ostatné
pozemské bolo pre nich vedľajšie. Ako
najlepšie spoznať Ježiša? Zo stretnutia s
ľuďmi. Príklad: Mária a Marta – Mária si
sadne a Marta v kuchyni. „Marta, Marta...“
- ak sa niekoho v Biblii osloví 2x, to
znamená, že je tomu človeku veľmi vzácny.
To nebolo oslovenie pokarhania. On
nepovedal, že Marta robí zle, ale to, čo robí
Mária je lepšie. A preto v každom človeku
musia byť obidve: aj Marta aj Mária, ale
Mária na 1. mieste. Ďalší príklad: mýtnik
Zachej – byť malý vzrastom – to opisuje
jeho vnútornú vlastnosť = on bol malý ako
človek. Nie iba rastom. To nie je dôležité.
On bol úzkoprsý človek. A pracoval pre
cudziu vládu a nikto ho nemal rád. Ale on aj
tak mal dobré srdce. On vedel, že ten nový
učiteľ - rabbi môže vyriešiť jeho problémy.
A pretože bol malý vzrastom, tak sa
vyškriabal na figovník. On očakáva Ježiša,
ale Ježiš prvý uvidel jeho. To je veľmi
dôležité v Biblii – že Ježiš uvidel Zacheja
ako prvý. Boh ide ako prvý. Božia
iniciatíva je vždy prvá. „Zachej, zostúp
dole, dnes chcem byť v tvojom dome.“
Všetci frflali, že ide na návštevu k
hriešnikovi. Ježiš nikoho neodpisuje. On
dáva vždy šancu. Dokedy človek žije,
všetko sa môže zmeniť. A keď človek
zomrie, potom sa už nič nemôže zmeniť.

Iba sa môže napraviť kríž na cintoríne.
Preto je pre nás čas darom a je vzácny a
preto ho treba využívať. Ježiš nikdy
neodvolal svoje slová. Pomenoval farizejov
a zákonníkov obielenými hrobmi. Ježiš
nikdy nestiahol svoje slová späť. A preto aj
skončil na kríži, lebo bol dôsledný.  A na
kríži sa odohráva opäť jeden zázrak –
zločinec sv. Dizmas sa obracia. To, čo starý
Adam zatvoril, to Ježiš na kríži otvoril –
otvoril bránu neba. Keď prídeme do neba,
bude iba jedna otázka: Boh sa nebude
pýtať, kde som chodil ku kaderníkovi, aké
koláče pečieš...? Jediná otázka bude: „Bol
si môj alebo nie?“  Hotovo. Koniec.
Nebude viac vyjasňovania - „Ježišu, ty
tomu nerozumieš, ja ti to vysvetlím...“ Nie,
nie, nie. Nič také. Bol si môj alebo nie?!
Národ najviac ohlupujú 3 obrazovky:
Najväčšia obrazovka: televízor. Biblia sa
neotvára nikdy a televízor každý večer.
Menšia obrazovka: počítač. Mladí všetci
čumia do počítača a sú tam 3-4 hod. To, čo
je najlákavejšie pre mladých ľudí, je
facebook. Najmenšia obrazovka: mobilný
telefón. Spojenie s internetom...
bombardovanie informáciami – kde kto
koho zabil... Nenájdete informácie, že sa 58
ľudí zo Slovenska modlí na tomto seminári.
A toto sa v ľuďoch zhromažďuje. A to je
pravidlo: pred čím sa klaniaš, v to sa
premieňaš! Ak sa klaniaš pred Ježišom,
pretváraš sa na Neho. Ale ak si pred
televízorom, tak sa premieňaš na to, čo ide
z TV... Je potrebné selektívne si vyberať
médiá a používať ich. Mladí si zamenili noc
za deň. Žijú ako vampíri. Všetko, čo nás tu
ruší, odsuňme. To nechajme pri vstupných
dverách.

(Marek Kunder)
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Dve deti

Znepokojená žena s dieťaťom v rukách šla
za gynekológom a povedala:
„Doktor, mám vážny problém a naliehavo
potrebujem vašu pomoc! Moje dieťa nemá
ešte ani rok a znovu som tehotná. Nechcem
mať deti tak rýchlo za sebou.“

A tak doktor povedal: „Dobre, čo teda
chcete aby som spravil?“
Žena odpovedala: „Chcem, aby ste zastavili
moje tehotenstvo, a počítam s vami že mi
pomôžete.“
Doktor sa zamyslel a po chvíľke ticha jej
odpovedal: „Myslím, že mám pre vás lepšie
riešenie. Je to menej nebezpečné aj pre
vás.“
Žena sa usmiala, mysliac si, že doktor
príjme jej žiadosť.

Potom pokračoval: „Aby ste sa teda
nemuseli starať o dve deti v rovnakom čase,
zabijeme to, čo máte v rukách. Takto si
môžete aj odpočinúť predtým, než sa narodí
druhé. Ak chceme zabiť jedno z nich,
nezáleží teda ktoré. Nebude to ani risk pre
vaše telo ak zabijeme to, čo máte v rukách.“
Mladá slečna sa vydesila a povedala: „Nie
doktor! To je strašné! Zabiť dieťa, to je

zločin!“
„Súhlasím“ odpovedal doktor. „Avšak
vyzerali ste byť rozhodnutá, tak som si
myslel, že by to bolo najlepšie riešenie.“
Doktor sa po vyjadrení svojho názoru
pousmial.
Presvedčil mamičku, že nie je rozdiel v
zabití už narodeného dieťaťa a zabitím
toho, čo je ešte v lone. Zločin je to ten istý.

(Petra Mareková)
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Spomienka na všetkýchSpomienka na všetkých
verných zosnulýchverných zosnulých
2. november

Náuka Cirkvi o posmrtnom živote hovorí, že

po smrti má duša tri možnosti: buď odchádza
do neba, do pekla alebo do očistca, z ktorého
sa neskôr dostane do neba. Dňa 2. novembra si
pripomíname všetky duše, ktoré sú ešte v
očistci. Tam si totiž nemôžu sami pomôcť.
Pomáhať im môžeme svojimi modlitbami a
odpustkami, ktoré môžeme v dňoch 1.-8.
novembra pre nich získať. Tieto duše síce
majú odpustené hriechy, no v očistci si musia
odpykať následky za hriechy, teda tresty.
Očistec je podobný pekelným mukám, no
existuje v ňom na rozdiel od pekla radostná
nádej, že po odtrpení všetkých trestov s istotou
nasledujú nebeské radosti. 
Modliť sa za zosnulých je prastará obyčaj a
existovala aj u pohanov. Tí vo výročný deň
smrti spomínali na svojich zosnulých a
prinášali za nich obety. Židia takisto konali
modlitby a obety za zosnulých, napr. Júda
Machabejský poslal do Jeruzalema dvetisíc
drachiem striebra, aby sa v chráme konali
modlitby a obety za odpustenie hriechov tých,
ktorí padli v bitkách s pohanmi (Mach 2, 43-
46). Aj Pán Ježiš sa počas svojho života na
zemi vyjadril v podobnom duchu – zmieriť sa
už počas cesty pred súd, aby nás sudca
neuvrhol do väzenia odpykať si celú dlžobu
(Mt 5, 25-26; Lk 12,58-59). Tiež hovorí o
hriechoch, ktoré sa neodpustia ani v tomto
veku ani v budúcom (Mt 12,31-32). Sv. Pavol
vo svojom Prvom liste Korinťanom zase píše:
dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže,
lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo
každého, aké je. Čie dielo, ktoré naň postavil,
zostane, ten dostane odmenu. Čie dielo zhorí,

ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak
ako cez oheň. (1 Kor 3,13-15). Podľa výkladu
sv. Ambróza treba chápať tieto slová v tom
zmysle, že po smrti bude ešte možnosť
očistenia od trestov za zlé činy človeka.
Očistec je miesto alebo stav očisťovania. V
očistci sú tie duše, ktoré zomreli v stave
milosti posväcujúcej, teda bez ťažkého
hriechu. Každý spáchaný hriech má totiž
následok – trest, ktorý si musíme odtrpieť.
Znášaním týchto trestov sa duša očisťuje.
Každá duša po smrti nesmierne túži po Bohu.
Aj hlavný trest v očistci spočíva v tom, že Ho
nemôže uvidieť, hoci by veľmi chcela. Ďalší
trest je v tom, že má výčitky voči sebe samej,
pretože tento stav si privodila sama svojimi
pokleskami. Okrem toho sa hovorí v teológii
aj o treste zmyslov. O tom nevieme nič určité,
takisto aj o dĺžke a intenzite trestov sa
nevieme presne vyjadriť. Časť trestov si
môžeme odtrpieť už tu na zemi trpezlivým
znášaním ťažkostí. Okrem toho existujú tzv.
plnomocné odpustky, ktorými môžeme
dosiahnuť úplné odpustenie trestov. V čase od
1.-8. novembra môžeme tieto odpustky získať
výlučne pre duše v očistci. Ak ich niektorá
duša na náš príhovor získa, ide rovno do neba.
Pôvod spomienky na zosnulých siaha do roku
998, keď opát benediktínskeho kláštora v
Cluny sv. Odilo nariadil, aby sa pre dobro
všetkých v Pánu zosnulých kresťanov dňa 1.
novembra v kláštoroch jeho rádu rozdávali
hojné almužny, aby sa po vešperách vyzváňalo
všetkými zvonmi a spievali žalmy za mŕtvych.
Takisto 2. novembra ráno po ranných chválach
sa vyzváňalo na zvonoch a modlilo sa za
mŕtvych. Potom sa slúžila veľká zádušná sv.
omša. Toto sa rozšírilo do Lotrinska,
Burgundska, Talianska, Španielska a do
ďalších krajín. Pápež Urban VI. v 2. polovici
14. storočia nariadil, aby sa pamiatka verných
dušičiek slávila ako sviatok. Neskôr sa však na
synode v Trevíri roku 1549 dohodlo, že sa
bude sláviť ako spomienka. To platí dodnes.

(Anička Sabolová, ml.)
Zdroj: www.knazi.sk
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Podmienky pre získanie úplných
odpustkov

Je možné získať úplné odpustky pre duše v očistci za týchto podmienok: 1. Veriaci,
ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a
pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha. 2. Sv. spoveď krátko predtým alebo potom,
3. Sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň), 4. Modlitba na úmysel Sv. Otca. 5. Rovnako
je potrebné vylúčiť vo všeobecnosti akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému.
Takisto platí, že veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za
zosnulých, môže získať úplné odpustky za duše v očistci raz denne od 1. do 8.
Novembra. Je potrebné splniť aj ostatné podmienky = č. 2,3,4 a 5. Pričom sv. spoveď
stačí na všetky odpustky.                                                                                

Marek Kunder

Sviatosť Zmierenia

Ako sa môžeme zbaviť svojich hriechov?

tak, že ich oľutujeme a povieme pri spovedi.

ukradnutý diamant

O ktoromsi aragónskom kráľovi sa rozpráva táto zaujímavá príhoda:
Jedného dňa šiel kráľ so svojimi dvoranmi k zlatní¬kovi. Kým sa kráľ rozprával so
zlatníkom, dvorania si prezerali šperky.
Keď z obchodu odišli, pribehol za nimi rozčúlený zlatník. Hlásil kráľovi, že mu chýba
drahocenný diamant. Kráľ s družinou sa vrátil do obchodu. Poprosil zlatníka, aby
doniesol krčah naplnený soľou. Potom vyzval svo¬jich ľudí, nech každý z nich vopchá
ruku do krčaha a potom ju otvorenú zase vytiahne.
Keď to všetci urobili, vysypali soľ na stôl. A pozrimeže, aj diamant tam bol.
Tento kráľ bol veľkodušný. Chcel dať zlodejovi prí¬ležitosť, aby svoj podvod napravil,
a nevystavil ho verejnej hanbe.
Tak to robí aj Kristus s nami. Kým sme na zemi, môžeme vždy získať jeho odpustenie
prostredníctvom nenápadnej spovede. 

(Anna Sabolová, ml.)
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V prešovskom kostole vystavia
unikátnu zbierku relikvii takmer
200 svätých 

Prešov, 20. októbra (tk kBS) -
Unikátnu zbierku relikvií takmer dvesto
svätých a blahoslavených vystavia k
verejnej úcte od 23. októbra do 1.
novembra pri bočnom oltári Srdca
Ježišovho v Kostole sv. Jozefa v Prešove.
Pochádza zo zbierky, ktorá sa nachádza vo
Františkánskom kláštore v Prešove. Toto
vystavenie organizujú len jedenkrát v roku. 

„Sľubujeme si od toho podnietenie záujmu
o tieto záležitosti,“ uviedol pre TK KBS
Štefan Bankovič, správca kostola sv.
Jozefa. Vystavenie relikvií bude podľa
neho súčasťou prípravy na slávnosť
Všetkých svätých, ktoré si pripomenieme
na začiatku novembra. Pred vystavením
relikvií sa budú veriaci každý deň o 7:50 h
modliť litánie. 

TK KBS informoval Štefan Bankovič,
OFM

Zdroj: TK KBS, šb,ml; jk     

Zverejnili štatistiky o katolíkoch
vo svete, ich počet podľa nich
narastá  

Vatikán, 22. Októbra (rV/Fides) – Pri
príležitosti Misijnej nedele zverejnili
štatistiky, ktoré sa týkajú počtu katolíkov
vo svete. Na základe porovnania súčasných
údajov s údajmi publikovanými v
Annuario Statistico della Chiesa z 31.
decembra 2009, ich množstvo vzrástlo o 14
951 000. Najviac v Afrike - o viac ako 6,5
milióna. V Európe je to o 597-tisíc viac ako
v predchádzajúcom roku. Avšak v
porovnaní s nárastom obyvateľstva za
posledný rok, sa počet katolíkov v Európe
znížil o 0,02%.

Počet biskupov vo svete sa zvýšil o 63,
aktuálne ich je 5065. Počet kňazov vo svete
sa zvýšil o 1427, teda na 410 593. Iba
Európa zaznamenala zo všetkých
kontinentov pokles, a to o 1674 kňazov.
Počet stálych diakonov sa v celosvetovom
meradle zvýšil o 952. Celkový počet
stálych diakonov vo svete je 38 155.
Európa zaznamenala nárast o 326. Na
druhej strane, pokles zaznamenali v Afrike,
a to o 6 diakonov. Celkový počet
rehoľníkov nekňazov vo svete sa znížil o
412. Momentálne ich je 54 229. Iba v
Afrike narástol ich počet, a to o 294
rehoľníkov. Zaznamenal sa veľký pokles
celkového počtu rehoľných sestier, a to o 9
697. Najviac v Európe (-7 468) a Amerike
(-4 681).

Zdroj: TK KBS, RV js; ml    
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VV ČASEČASE ODOD 31.10.2011 31.10.2011 DODO 06.11.201106.11.2011

upratovanie kostola - Pán Boh zaplať všetkým rodinám, ktoré boli v tomto týždni upratovať
kostol. Na budúci týždeň prosíme Bindasovu, rod. tkáčovu – Jarkova ul. a rod. uhlíkovu

– Čemernianska ul. Upratuje sa v sobotu ráno po sv. omši o 900.

Vedenie modlitieb pred sv. omšami - v týždni od 6.11. – 12.11. vedie modlitby horliteľka p.
Magdaléna Diľová .  

Požehnanie hrobov - je opäť možnosť dať požehnať hroby svojich blízkych. Budeme ich
požehnávať klasicky po pobožnosti na cintoríne na Slávnosť Všetkých svätých. Prosím vás,
nahláste sa v sakristii. 

Sv. spoveď - možnosť sv. spovede bude aj počas tohto týždňa a to v pondelok hodinu pred
večernou sv. omšou ako aj vo štvrtok a v piatok.  

Birmovanci - všetkých mladých, ktorí sa prihlásili na prípravu na birmovku pozývam na

úvodné stretnutie, ktoré bude na budúcu sobotu o 1100 v kostole. 

Brigády pri novom kostole - Pán Boh zaplať všetkým brigádnikom, ktorí boli pomôcť v
tomto týždni. Na budúci týždeň prosíme Železničnú, ružovú, Puškinovu a kukučínovu ul.,
ktoré má na starosti p. Ján Jenčo, a o týždeň neskôr Čemerniansku ul. a ul. kpt. nálepku,
ktoré má na starosti p. Júlia  kölešová.

rozpis lektorov:
1.11.2011 2.11.2011 nasledujúca nedeľa
08:00 – rod. Bačova; 16:00 – rod. Bankovičova;  08:00 – rod. Kokoruďova;
10:00 – rod. Musákova; 18:30 – rod. Š. Fenika. 10:00 – rod. Vardžíkova;
18:30 –  rod. Baníkova 18:30 –  rod. P. Bindasa.

a rod. Hrubovská.

kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915/947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905/514 699;
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; 0915/947 309; 
Redakciu vedie: M. Kunder; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík

Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na mariannum@gmail.com vždy vo štvrtok do 12:00 
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PPOnDElOkOnDElOk 31.10.201131.10.2011 Sv. omša: 1800 (k+t) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1840 - 2000

uutOrOktOrOk 01.11.201101.11.2011
VŠETKÝCH SVÄTÝCH
(SLÁVNOSŤ A PRIKÁZANÝ
SVIATOK)

Sv. omša: 800 (k) 

Sv. omša: 1000 (k) 

Pobožnosť na cintoríne:  1400

Sv. omša: 1830 (t) 

SS trEDAtrEDA 02.11.201102.11.2011
Spomienka na všetkých verných
zosnulých

Sv. omša: 630 (t) 

Sv. omša: 1600 (t+k)

Sv. omša: 1830 (k) 

ŠŠ tVrtOktVrtOk 03.11.201103.11.2011 Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (t+k) 

PPiAtOkiAtOk 04.11.201104.11.2011
Sv. Karola Boromejského, biskupa

(spomienka)

1. piatok v mesiaci k úcte BSJ

Sv. omša: 630 (t) 

Sv. omša: 1800 (k)

SS OBOtAOBOtA 05.11.201105.11.2011 Sv. omša: 800 (k) 

Sv. omša: 1800 (t)

nn EDEľAEDEľA 06.11.201106.11.2011
32. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ   

Sv. omša: 800 (t) 

Sv. omša: 1000 (k) 

Pobožnosť posv. ruženca:  1430

Sv. omša: 1830 (k) 

SSPOMínAMEPOMínAME
Veľmi si sa tešil zo života a mal si nás všetkých veľmi rád. Drahý náš manžel,

otec, syn, brat a dedko Jozef Mikita, dňa 28. októbra si pripomíname

1. výročie Tvojej smrti. Stále ostávaš v našom srdci a vyprosujeme Ti u nášho
dobrotivého Boha večnú spásu. Manželka s rodinou.


