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Svätá Anna a Joachim, orodujte za našich

drahých zosnulých!

V týchto dňoch si spomíname na svojich blízkych, ktorí

nás predišli do večnosti. Mnohí z nich prežívali tajomstvá
viery v našom starom kostole sv. Anny a Joachima.
Chceme vám ponúknuť aspoň zopár slov a obrázkov z jeho
súčasnej rekonštrukcie.
Po prípravných prácach, ktoré spočívali v demontáži
prístrešku pred hlavným vstupom, zvážaní a montáži
lešenia, bola začatá prvá etapa realizácie obnovy kostola,
ktorou je rekonštrukcia kostolnej veže – pokrytie medenou
krytinou. 

Zhotoviteľ Mgr. Marek Balko – A. A. ROOF zo Stropkova
realizoval aj strešnú krytinu nového kostola (1. miesto na
medzinárodnej súťaži v ČR).
Po demontáži kríža a strešného plášťa veže sa ukázalo

nevyhnutné vymeniť dva drevené nosné
prvky konštrukcie ako aj prehodnotiť spôsob
kotvenia kríža po jeho repasovaní. Z dôvodu
bezpečnosti a zlepšenia možnosti prístupu
pod strechu kvôli kontrole a obnove náterov
drevených prvkov konštrukcie, zhotoviteľ
navrhol uzatvoriť priestor pôjdu veže
vytvorením dreveného stropu nad zvonmi.
Následne prebiehala výmena štyroch
drevených lomených oblúkov dolného okraja
strechy veže a realizácia vrstiev debnenia z drevených dosiek. Pri realizácii kontaktnej
paropriepustnej podstrešnej fólie na debnenie bola zrealizovaná príprava pre odvetranie
veže.
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1. čítanie: Múd 11, 22 – 12, 2
Ž: 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13c-14
Refrén: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.
2. čítanie: 2 Sol 1, 11 – 2, 2
Evanjelium: Lk 19, 1-10

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Grécky originál textu dnešného evanjelia vkladá Ježišovi
do úst slová: „Zachej, ponáhľaj sa dole!“ Prečo sa má ponáhľať? Má vystúpiť z akejsi skrýše,
masky, ale tiež z určitej ilúzie či spoločenského vylúčenia. Zachej je symbolickou postavou
v niekoľkých rovinách: Pripomína nám človeka, ktorý uteká a skrýva sa pred druhými;
človeka, ktorý skryto túži stretnúť sa s Bohom; hriešnika, prahnúceho po obrátení; ale tiež
človeka, ktorý sa vo svojom vnútornom živote pohybuje takpovediac mimo cestu. Musí zísť
na zem, stretnúť sa s bolestnou skutočnosťou vlastnej reality a konať. Ježiš Zacheja
neuzdravil zázrakom na tele ako niekoho ochrnutého. Ale uzdravil ho prijatím. Pán chce v
Zachejovom dome zostať, byť s ním!  (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára.

Aktuálne začínajú samotné klampiarske práce, ktoré zahŕňajú postupne pokrytie
oblúkových vikierov, osemhranného ihlanu, vytiahnutie chrličových úžľabí, oplechovanie
okraja strechy, montáž prstenca a gule pred osadením repasovaného kríža a bleskozvodu.
Rekonštrukciu veže plánujeme zavŕšiť uložením zapečateného duchovného odkazu pre
ďalšie generácie. Jesenné práce úspešne napredujú vďaka peknému počasiu a  finančnej
podpore vás, dobrodincov, mesta Vranov nad Topľou, i vďaka darcom zapožičaného lešenia
a modlitbám i brigádam nás, farníkov. 

Koncom jesene je v pláne demontáž štyroch
horných poschodí lešenia, ktoré nie sú
potrebné pre realizáciu fasády. V závislosti od
počasia v jarných mesiacoch nasledujúceho
roka budú pokračovať práce na dolnej časti
veže, ktorými bude ukončená prvá etapa
realizácie obnovy kostola sv. Anna a Joachima.
Intenzívne už pripravujeme aj realizáciu a
financovanie budúcoročných prác súvisiacich s
druhou etapou obnovy exteriéru. Túto
plánujeme s Božou a vašou pomocou ukončiť
pred odpustom sv. Joachima a Anny. 

Vďaka všetkým duchovným i materiálnym podporovateľom tohto diela.
Podujatie finančne podporilo mesto Vranov nad Topľou.

(za Farskú ekonomickú radu pripravil Ing.arch. Marek Záhorák)
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Tour de Hungary

Deň „PRVÝ“

Veriaci najskôr novému obrazu

neprejavovali úctu. Vážnosť získal až potom,
keď začal slziť a to 1., 2. a 5. augusta 1715.
Cirkevná vrchnosť po prešetrení a uznaní
pravdivosti udalosti povolila uctievanie
ikony Bohorodičky. Záznam výpovedí
svedkov dosvedčuje pravdivosť slzenia
ikony. Toto svedectvo je možné nájsť na
stene uličky pri oltári. 
Malý drevený chrám v Máriapócsi (súčasný
názov mestečka) nepostačoval veľkému
množstvu pútnikov, ktorí tam začali
prichádzať. Preto bol v roku 1749 posvätený
základný kameň nového chrámu. Stavby
kostola i pútnikov sa ujala rehoľa baziliánov,
ktorá prišla do Máriapócsu na žiadosť
vtedajšieho biskupa. Stavba nového chrámu
bola dokončená v roku 1756. Veže dostavali
až o sto rokov neskôr, v roku 1856. Výzdoba
kostola umeleckými obrazmi je dielom
Józsefa Bokšaja a Emanuela Petrašovszkého,
ktorý dokončili v roku 1756. Dve veže boli
dokončené až o sto rokov neskôr.
Tretí a poslednýkrát slzila zázračná ikona od
3. decembra 1905 až do konca mesiaca.
Udalosť prešetrila cirkevná i svetská komisia
a obe opätovne potvrdili pravdivosť slzenia.
Hodvábnu šatku, ktorou boli slzy zachytené,
zarámovali a zavesili na stenu kostola, kde
sa nachádza dodnes. 
Kostol bol neskôr obnovený a posvätený 8.
septembra 1946, na 250. výročie prvého
slzenia, za účasti 250 tisíc pútnikov. O dva

roky neskôr, v roku 1948 pápež Pius XII.
pútnický kostol v Máriapócsi povýšil na
baziliku. Bazilika sv. Michala je súčasťou
monastiera (kláštora) rádu svätého Bazila
Veľkého. 
Mariánske pútnické miesto v Máriapócsi
zostalo otvorené aj počas obdobia
komunizmu. V roku 1988 pápež Ján Pavol II.
vyhlásil, že „Máriapócs je miestom jednoty,
kde veriaci mnohých národov uctievajú
materinskú lásku Márie, ktorá sa trápi pre
hriechy svojich detí a kvôli nim sa
neochvejne prihovára u svojho božského
Syna Ježiša. Všetky tieto národy sem
prichádzajú, aby spojili svoje slzy so slzami
Panny a takto ich očistili a spojili s jedinou
spásonosnou obetou Ježiša Vykupiteľa.“
Sám sv. Ján Pavol II. pápež sa pridal k
tomuto veľkému zástupu pútnikov, keď v
roku 1991 osobne navštívil Máriapócs.
Po svätej omši si robíme krátku prehliadku
baziliky. Môj pohľad sa upriamil na oltár,
pred ktorým sme práve slávili svätú omšu.
Dvíham svoj zrak vyššie a nad bohostánkom
je obraz milostiplnej slziacej Panny Márie.
Nad ním je na stene namaľovaný obraz
Najsvätejšej Trojici, kde je Boh otec
znázornený ako starostlivý otec, Duch svätý
ako oko, z ktorého vychádza lúč v tvare
trojuholníka. Pod nimi je Syn Ježiš, ktorý je
znázornený ako veľké prebodnuté srdce.
Nad celým oltárom je nástenná maľba. Tu je
nakreslený výjav z uzdravenia ochrnutého
mládenca, ktorý sa utiekal k obrazu
milostiplnej slziacej Panny Márie. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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V hodine vašej smrti

“Moji milovaní synovia, dnes sa

zhromaždite pri spomienkovej modlitbe na
vašich bratov, ktorí vás predišli v znamení
viery a teraz spia spánkom pokoja.
Aké veľké je množstvo mojich vyvolených a
synov zasvätených môjmu Nepoškvr-
nenému Srdcu, ktorí už vstúpili do
odpočinku Pánovho! Veľa z nich má účasť
na plnosti radosti, na úplnom vlastnení
Boha a spolu s chórmi anjelov sú svetlami,
ktoré žiaria v blaženej večnosti neba. Mnohí
sa nachádzajú v očistci, s istotou, že budú
navždy zachránení, avšak ešte v utrpení
očisťovania vo vlastnení Boha, ktoré ešte
nie je úplné a dokonalé. Dnes Vám chcem
povedať, že títo vaši bratia sú obzvlášť blízko
pri vás a tvoria najcennejšiu časť môjho
víťazného šíku. Jeden je môj šík, ako je
jedna moja Cirkev, spojená v radostnej
skúsenosti spoločenstvá svätých.
Svätí sa prihovárajú za vás, osvetľujú vašu
cestu, pomáhajú vám svojou čistou láskou,
bránia vás pred ľstivými úskokmi, ktoré na
vás rozprestiera môj protivník a pozorne
sledujú úzkosti vo chvíli vášho stretu. Duše v
očistci prosia za vás, ponúkajú svoje
utrpenie na vaše dobro a vy svojimi
modlitbami pomáhate im oslobodiť sa od
ľudských nedokonalostí, ktoré im prekážajú
vstúpiť do večnej radosti neba. Svätí, ktorí
na zemi žili zasvätenie môjmu Nepoškvr-
nenému Srdcu, vytvárajú korunu lásky a
uľahčujúc bolesti vašej nebeskej Matky, tu
hore tvoria moju najkrajšiu korunu slávy.
Oni sú okolo môjho trónu a nasledujú ma
všade, kadiaľ idem. Duše v očistci, ktoré na
zemi patrili do môjho šíku, majú teraz
zvláštne spojenie so mnou, cítia zvláštnym

spôsobom moju prítomnosť, ktorá
zmierňuje horkosť ich utrpenia a skracuje
čas ich očisty. A som to ja, ktorá idem, aby
som tieto duše prijala do môjho otvoreného
náručia, aby som ich uviedla do s ničím
neporovnateľného svetla neba.
Takto som stále s vami všetkými, moji
milovaní synovia, zasvätení môjmu Srdcu,
počas vášho bolestného pozemského
putovania, ale zvláštnym spôsobom v

hodine vašej smrti. Toto je vzývanie, ktoré
počúvam s veľkou radosťou a ktoré je mnou
vždy vyslyšané. Tak som ako Matka pri
každom z mojich synov v hodine smrti,
zvlášť som pri vás, keď svojím zasvätením
ste vždy žili v bezpečnom útočišti môjho
Nepoškvrneného Srdca. V hodine vašej

smrti som blízko pri vás v žiare môjho
osláveného tela, prijmem vaše duše do
svojho materského náručia a prinesiem ich
pred môjho syna Ježiša k osobnému súdu.
Predstavte si, aké musí byť radostné
stretnutie s Ježišom pre tie duše, ktoré
prichádzajú pred neho predstavené mu jeho
vlastnou Matkou! Blažení sú tí, ktorí
zomierajú s nebeskou Matkou. Áno, sú
blažení, pretože zomierajú v Pánovi,
nachádzajúc odpočinutie od svojich námah,
sprevádzaní dobrom, ktoré konali. Moji
milovaní synovia, zasvätení môjmu
Nepoškvrnenému Srdcu, dnes vás pozývam,
vstúpte so mnou do veľkej blízkosti počas
vášho života, ak chcete skúsiť veľkú radosť
vidieť ma pri vás, a aby som objala vaše
duše do svojho materinského náručia vo
vašej hodine smrti.“

Zdroj: Gobi Stefano: Kňazom, najmilším synom Panny
Márie

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 
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Modlitba Boha

Kým si sa dnes ráno zobúdzal, pozoroval

som ťa a čakal som, že so mnou prehodíš
aspoň niekoľko slov, aby si sa ma opýtal na
môj názor alebo povedal mi len  „ďakujem“
za niečo pekné, čo si včera videl.
Videl som však, že si bol veľmi
zaneprázdnený hľadaním oblečenia do
práce. Nevedel si nájsť kľúče od auta. Ďalej
som čakal, kým si sa motal po dome a
chystal si si raňajky, prehrabol si si
hrebeňom vlasy (ako si počul, viem presne,
koľko ich máš). Dúfal som, že si nájdeš
minútku a zastavíš sa, aby si mi povedal
„ahoj“, ale bol si príliš zaneprázdnený.
Preto som pre teba rozžiaril oblohu, naplnil
som svet farbami, spevom vtákov a sviežim
vetríkom. No ty si si to ani nevšimol.
Pozoroval som ťa, ako si sa ponáhľal do
práce. Bol si trochu nervózny. Trpezlivo som
čakal celý deň. Pomyslel som si, že máš príliš
veľa práce na to, aby si sa mi prihovoril. 

Keď si sa vracal domov, videl som, aký si
unavený, a poslal som ti spŕšku dažďa, aby
ťa trochu zvlažil a aby voda zmyla tvoj stres.
Myslel som si, že ťa to upokojí a spomenieš
si na mňa, ale teba to nahnevalo a nepekne
si zahrešil. Veľmi som túžil, aby si sa so
mnou pozhováral, nestálo by ťa to veľa
času.
Doma si zapol počítač. Trpezlivo som čakal,
kým si sa doň pozrel a večeral, no znovu si
na mňa zabudol.
Videl som, že si unavený a rozumel som
tvojmu mlčaniu. Stlmil som teda žiaru slnka,
nenechal som ťa však v tme. Namiesto nej
som ti venoval ohromujúci ohňostroj
hviezd, hoci si oň vôbec nejavil záujem.
Keď si poprial svojim drahým „dobrú noc“,
ponáhľal si sa do svojej izby, kde si zaspal.
Vždy bdiem nad spánkom svojich detí a
chránil som tvoje sny, lebo aj keď si to
neuvedomuješ, ja som tu vždy pre teba.
Mám väčšiu trpezlivosť, než si dokážeš
predstaviť. Tým ťa chcem naučiť, aký
trpezlivý máš byť voči iným.
Všetko čo máš rád, som stvoril len pre teba.
Veľmi ťa ľúbim a každý deň čakám na tvoju
modlitbu. Maj pekný deň!
Znovu vstávaš a ja znovu budem čakať na to,
že si na mňa spomenieš.
Moja láska ťa neopustí ani na chvíľu.
Tvoj priateľ Boh.
Zdroj:  Bruno Ferrero:  Večera v raji

(spracovala Anna Sabolová ml.)  

Z farskej matriky
Vmesiaci október prijali sviatosť krstu: Oliver Dobranský

Sviatosť manželstva si vyslúžili:
Milan Ďuro a Mgr. Adriana Mičejová
Lukáš Januch a Alexandra Štefanová
Rozlúčili sme sa s Alojzom Vlčekom, Mariánom
Kozlovským a Máriou Grominovou.
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Pápež apeloval za Irak a bol svedkom
britsko-argentínskeho zmierenia

Vatikán (RV) Duch Svätý je

protagonistom misie a evanjelizácie, otvára
srdcia pohanov a oslobodzuje ich. V
katechéze Svätý Otec komentoval druhú
Pavlovu misijnú cestu, konkrétne jeho
pôsobenie v Macedónsku, kam ho spolu so
Sílasom viedol Duch Svätý. Katechéze dal
názov: „«Prejdi do Macedónska a pomôž
nám!» (Sk 16,9) Kresťanská viera prichádza
do Európy.“ Na úvod zaznel úryvok zo
Skutkov apoštolov: «Pavol mal v noci
videnie. Stál pred ním akýsi Macedónčan a
prosil ho: „Prejdi do Macedónska a pomôž
nám!“ Hneď ako mal toto videnie, usilovali
sme sa odísť do Macedónska, presvedčení,
že nás Boh volá hlásať im evanjelium» (Sk
16,9-10). Pápež vysvetlil, že práve Duch
Svätý je protagonistom evanjelizácie a
každej misie. Na príkladoch obrátení ženy
menom Lýdia, žalárnika väzenia i mladej
otrokyne, Svätý Otec ukázal, ako moc
Kristovho evanjelia oslobodzuje ľudské
srdce a prináša mu radosť: „Uprostred noci
tohto anonymného žalárnika žiari Kristovo
svetlo a víťazí nad temnotami: putá srdca
padajú a  v ňom i v jeho rodinných
príslušníkoch sa rodí radosť, ktorú nikdy
nepoznal. Takto Duch Svätý koná misiu: od
počiatku, od Turíc i naďalej, je to on, kto je
protagonistom misie.“ Prosme Boha o
otvorené srdce a smelú vieru, vyzval
veriacich pápež František: „Vyprosujme si
dnes aj my od Ducha Svätého otvorené

srdce, vnímavé na Boha a pohostinné voči
bratom, ako bolo to Lýdiino, smelú vieru,
akou bola tá Pavlova a Sílasova, a aj
otvorenosť srdca, akú mal žalárnik, ktorý sa
nechal dotknúť Duchom Svätým.“
Ďalej svätý Otec dnes osobitne apeloval za
pokoj v Iraku, kde v tomto mesiaci pri
protivládnych protestoch prišlo o život viac
než 250 ľudí a množstvo obyvateľov je
ranených:
Iračania už od začiatku októbra protestujú
proti korupcii vlády a veľkej
nezamestnanosti v krajine. Správa OSN
hovorí o porušovaní ľudských práv, keď
dochádza k zabíjaniu neozbrojených
protestujúcich a k ďalším prejavom
neprimeraného použitia sily poriadkovými
jednotkami. Dokument Pomocnej misie
OSN v Iraku tiež vyjadruje obavy z
obmedzovania informácií o
demonštráciách a hlási prípady
svojvoľného zatýkania, zastrašovania a
perzekvovania občanov.
Pri generálnej audiencii britský vojenský
ordinár Mons. Paul James Mason za
prítomnosti pápeža Františka vrátil kópiu
sošky Panny Márie z Luján, uctievanej v
Argentíne, svojmu argentínskemu kolegovi
Mons. Santiagovi Oliverovi. Sošku vzali
britskí vojaci počas vojny o Falklandské
ostrovy v roku 1982. V minulom roku, po
voľbe nového vojenského ordinára v
Británii, o ňu požiadal argentínsky vojenský
ordinár. Ide o gesto zmierenia po konflikte,
ktorý si v roku 1982 vyžiadal 900 mŕtvych.
Argentínsky vojenský ordinár na oplátku
venoval svojmu britskému kolegovi ďalšiu
kópiu sošky. Terakotová soška Panny Márie
z Luján je zaodetá v bielo-modrom plášti.

Zdroj: www.tkkbs.sk 

(spracovala Anna Sabolová ml.)
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 10.11. - 16.11. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Vasiľová.   
Farskú pastoračnú radu prosím o stretnutie v stredu 6.11. po sv. omši.
Biblické stretnutia v Katolíckom kultúrnom dome pri Bazilike ponúka o. Konrad Blicharski

každý utorok o 1900.
Zimný štadión: Od budúcej nedele 10. 11. máme ako farnosť k dispozícii korčuľovanie v STD

Aréne každú nedeľu od 1530 do 1630. Prípadné zmeny budú oznámené. Poprosíme účastníkov
korčuľovania o poplatok 2 €, deti do 6 rokov 1 €. Osoba zodpovedná za vstupné bude určená.
Celodenná poklona: V rámci stálej poklony Oltárnej sviatosti v našej arcidiecéze sa v piatok
8.11. bude konať celodenná poklona v našom farskom kostole. Začne sa už v predvečer, vo

štvrtok, krátkou adoráciou po sv. omši a pokračovať bude v piatok od 800. Ukončená bude
slávnostným požehnaním pred večernou sv. omšou. Pri východe z kostola bude možnosť
zapísať sa na jednotlivé hodiny dňa, aby tu stále niekto bol na poklone.
20. novembra budeme sláviť spomienku na bl. Annu Kolesárovú. Pastoračné centrum Anny
Kolesárovej môžete podporiť zakúpením deviatnika Deväť dní s Ankou za príspevok 2€.
Brožúry sú na stolíku pri východe z kostola.
U o. Marcela môžete nahlasovať jubilejné alebo výročné sväté omše na rok 2020.  
oblátky: Kto má záujem piecť vianočné oblátky, nech sa zapíše v sakristii do zošita, aby sme
podľa toho mohli informovať farnosti o dodaní či nedodaní minuloročného množstva. Za
obetavosť vopred ďakujeme. 
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:
32. nedeľa v cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Mudráková; 10.00 hod. – P. Tóth, R.
čelková.
oHLÁŠKY:
Ján VASILIŠIN, syn Pavla a Gabriely rod. Adamovej, bývajúci vo Vechci, a Petronela
MELNÍKOVÁ, dcéra Petra a Gabriely rod. Hrehovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 3.-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.
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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 04.11.2018 04.11.2018 DoDo 10.11.201910.11.2019

„Je nemožné byť rozumným a milovať.“ (Publilius Syrus)

PPoNDELoKoNDELoK 04.11.201904.11.2019
Sv. Karola Borromejského,

biskupa (spomienka)   

sv. omša: 1800 + Jozef Jenčko  

Poklona Olt. sv.: 1845

UU ToRoKToRoK 05.11.201905.11.2019 sv. omša: 800 za uzdravenie pre Radoslava 

ss TREDaTREDa 06.11.201906.11.2019 sv. omša: 1800 + Bartolomej (25. výročie), 
(detská) Pavol, Mária 

ŠŠ TVRToKTVRToK 07.11.201907.11.2019
Prvý štvrtok v mesiaci – deň

modlitieb za duchovné povolania  

sv. omša: 1800 ZBP Mária Bačiková (70 rokov) 

Vyloženie Olt. sv.: 1845

Odloženie Olt. sv.: 2000

PP IaToKIaToK 08.11.201908.11.2019
Celodenná poklona Oltárnej

sviatosti 

Ranné chvály: 800 + vyloženie Olt. sviatosti

sv. omša: 1800 + Michal (30. výročie) a Anna; 
(mládežnícka) + Ladislav   

ss oBoTaoBoTa 09.11.201909.11.2019
Výročie posviacky Lateránskej

baziliky (sviatok) 

Modl. večeradlo: 700

sv. omša: 800 na odčinenie urážok a rúhaní 
proti Nepoškvr. Srdcu P. Márie  

sv. omša: 1430 sobášna

NN EDEľaEDEľa 10.11.201910.11.2019

32. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ  

sv. omša: 800 za farnosť  

sv. omša: 1000 ZBP Peter 

Sv. ruženec: 1430


