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Sv. Cecília a zbor. Ide to dokopy? 

Ako už všetci dobre vieme, sv. Cecília je patrónkou hudobníkov a spevákov. Spomienku na

ňu slávime 22.novembra a je rovnako patrónkou nášho dospelého speváckeho zboru
Fatimskej Panny Márie. 
A prečo práve ona? Viaže sa k nej jedna legenda: Cecília pochádzala zo silno veriacej
kresťanskej rodiny. Rodičia ju viedli cestou evanjelia a prikázaní, čo ju priviedlo k rozhodnutiu
zložiť sľub čistoty Bohu. O tom však na verejnosti nikdy nehovorila. Keď dozrela na mladú
ženu, rodičia ju zasnúbili s bohatým mužom. Kvôli sľubu sa Cecília ale vydávať nechcela. Raz
večer sa jej pri hlbokej modlitbe zjavil anjel, ktorý jej povedal, že sa nemusí báť a má sa za
snúbenca vydať, pretože Boh má preňho prichystanú cestu obrátenia. Počas svadobnej
hostiny ľuďom v ušiach znela hlasná hudba vtedajších hudobníkov, ale v srdci Cecílie hrala
hudba oslavujúca Boha. Vďaka dobrému príkladu viery sa nakoniec tento mladý, bohatý muž
obrátil a spolu obetovali život chudobným, za čo ich oboch neskôr popravili.
Tak ako znela hudba v srdci sv. Cecílie pre Boha, znie rovnako aj spev kresťanských liturgických
zborov pri slávení sv. omší a liturgií. Ako povedal sv. Augustín: ,,Kto spieva, dvakrát sa modlí.”

Ľudský hlas je považovaný za
najkrajší hudobný nástroj
schopný vyjadriť všetku krásu -
svetskú aj tú nebeskú.
Preto by som Vás chcela pozvať
do nášho zboru, ktorý skúša a
spieva každú stredu po večernej
sv. omši,  aby sme spolu vytvorili
ešte väčšie spoločenstvo, a tak
aj dnes chválili Boha našim
spevom. 

(Dadka Slivková)
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Tour de Hungary

Deň „PRVÝ“

Po necelých dvadsiatich minútach

pokračujeme ďalej. Za chvíľu vchádzame do
mesta Nyírbátor. Prechádzame ulicami, kde
sa vedľa seba striedajú staré rodinné domy,
s tými čo boli postavené v minulom storočí.
Sem tam sa nájde aj novostavba z tohto
storočia. O 17:33 prichádzame do penziónu
Abszolút Panzió, ulica Kossutha Lajosa číslo
79. Je to veľký dvojpodlažný dom s veľkým
dvorom, priestranným parkoviskom a
veľkou terasou, okolo ktorej ukladáme svoje
bicykle. Kým príde naše sprievodné vozidlo
uvediem našu dnešnú bilanciu. Prešli sme
169,45 km s časom 5 hodín a 46 minút.
Maximálnu rýchlosť sme mali 52,7 km/hod.
a naša priemerná rýchlosť bola 29,3
km/hod. Teplota pri príchode do penziónu
je 28°C. 
O 17:45 prichádza naše auto a zasa začína
klasický kolotoč. Najprv všetko vyložiť,
každý si rozoberie svoje veci a postupne sa
rozchádzame do izieb. Izby máme na
všetkých podlažiach. Využívame služby
penziónu a všetky naše prepotené dresy
putujú do práčky. Sprcha, čisté šaty a
vychádzame von, do mesta. V tomto
penzióne nie je možnosť stravovania. Na
jednej strane je to škoda, lebo sa musíme na
večeru presunúť niekam inam. Na druhej
strane to má výhodu, že aspoň lepšie
poznáme mesto. 
19:10 všetci spoločne, skoro ako školáci v
dvojstupe a v rovnošatách odchádzame do
mesta. Naše prvé kroky mieria do historickej

budovy, v ktorej je penzión a na prízemí
reštaurácia KAKUKK ÉTTEREM. Vo vnútri je
naozaj pekne a dýcha na nás všade duch
devätnásteho storočia. Stoličky, stoly, maľby
na stenách, drôtené držiaky na časopisy,
výzdoba. Akurát, že to všetko je odeté do
novodobého plášťa. Je tu prázdno, ticho. Aj
klíma je príjemná. Konečne k nám prichádza
obsluha, ktorá nám oznamuje, že dnes majú
vo dvore objednávku – svadbu a preto sa
nám vôbec nemôžu venovať. Vychádzame
von. Prechádzame krásnym širokým parkom
plný stromov a zelene. V strede dominuje
pamätník obetiam I. svetovej vojny. Na
druhej strane prichádzame k osviežujúcej
zóne, takto to nazvem. Je to konštrukcia z
tenkých trubiek v tvare veľkého písmena U
otočeného o 180°, v ktorej sú z vnútornej
strany dookola namontované malé vodné
dýzy. Tie vodu tak jemne rozprašujú, že
vzniká súvislá vodná stena, ako hmla, ale
priesvitná. Pri tejto teplote príjemná
prechádzka cez túto zónu. Okolo Domu
kultúry plného skla a krížom cez sídlisko
ideme na inú, starú  ulicu. Tu sú rodinné
domy väčšinou z devätnásteho storočia.
Nájdu sa aj také, ktoré boli postavené v
prvej polovici dvadsiateho storočia. 
Prichádzame k reštaurácii Csekö, kde sa dá
sedieť vo vnútri, ale aj vonku na terase.
Terasa má tú výhodu, že v prípade
nepriaznivého počasia sa dajú boky zatvoriť
priesvitnou hrubou fóliou a strecha sa
zatvorí ako žalúzie. My využívame možnosť
sedieť na terase. So súhlasom personálu si
dávame stoly dokopy a sadáme si ako k
svadobnému stolu. Tak ako už vždy, idú
všetky mobily na jednu kopu do stredu
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1. čítanie: Mal 3, 19-20a
Ž: 98, 5-6. 7-9a. 9bc
Refrén: Pán príde súdiť živých i mŕtvych.
2. čítanie: 2 Sol 3, 7-12
Evanjelium: Lk 21, 5-19

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Apokalyptický obraz konca vekov čitateľov evanjelia
isto po stáročia skôr desil. Možno mal autor pred očami scénu vypálenia Jeruzalema v roku
70 po Kristovi, keď Rimania mesto znovu obsadili, zničili chrám a všetkých Izraelitov vyhnali.
Ako sa to týka nás dnes? Vnímať svet, v ktorom žijeme, ako istotu, ktorá trvá naveky, je
ilúzia. Náš svet je krehký, plný zvratov a bohužiaľ tiež mnohých útokov zla. Boh nás však
povolal, aby sme uprostred tejto krehkej reality nezradili svoje základné rozhodnutie pre
Boha, pre Božiu lásku a pre dobro. A to napriek všetkým hroziacim nebezpečenstvám. Dnes
sme pozvaní modliť sa za odvahu a pevne sa rozhodnúť pre Boha a jeho kráľovstvo. 
(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára.

IBAN farnosti

Vzhľadom na možnosť zaslania milodarov pre našu farnosť prevodom na účet

ponúkame číslo farského účtu: SK17 0200 0000 0000 8944 3632 (v elektronickej podobe
bez medzier). Pre kostol sv. Anny a Joachima uveďte variabilný symbol 60. Do poznámky,
prosím, uveďte ako môžeme darcu zverejniť (meno, ulica, príp. mesto alebo bohuznámy
darca). Všetkým darcom Pán Boh odplať. 

stola. Ako polievku si dávame všetci
Halászlé (rybacia polievka) zo sumca.
Polievka je výborná. Neviem to vôbec
chuťou porovnať s nejakou inou. Jej chuť je
výnimočná. Je tu veľa zeleniny, mrkva,
hrášok a domáce krupicové halušky. Druhé
jedlo si skoro každý dal niečo iné, ale všetci
kuracinu. Sedí sa tu naozaj výborne.
Onedlho sa už začína stmievať. Kvôli
komárom a inému nočnému hmyzu zatvára
personál terasu a izoluje ju tak od

vonkajších vplyvov. Teraz sedíme ako vo
fóliovníku. Tak už nám ostáva iba dopiť
objednané nápoje, zaplatiť  a odchádzame.
Už za úplnej tmy o 21:40 prichádzame do
penziónu. Ešte spoločná modlitba a ide sa
spať. Dobrú noc!

pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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Nebezpečenstvo

komunizmu

Mnohí ľudia z nevedomosti, či

nedostatočnej informovanosti, by sa radi
vrátili do jeho temného obdobia. Koľkí
kňazi, rehoľníci aj statoční laici ťažko
pracovali v uránových baniach, ale naša
spoločnosť nemala žiadne výhody z tejto
drahej nerastnej suroviny, lebo sa vyvážala
do najmocnejšej komunistickej veľmoci
zadarmo. Nie je preto adekvátne
porovnávať našu životnú úroveň so
susedným národom, kde komunizmus
vďaka zásahu z Neba nesmel panovať.
O  nezlučiteľnosti ideí veriaceho kresťana
katolíka s ideami komunizmu hovoril v
jednom zo svojich príhovoroch aj otec
biskup Mons. Stanislav Stolárik. Nebeský
Otec je nekonečné Milosrdenstvo a po
priznaní viny a oľutovaní priestupku
odpúšťa všetkým neverným synom a
dcéram. Často sa to koná aj cez duchovné
programy kňazov zo zahraničia, z krajín
nezaťažených komunizmom, aby mohli
odčiňovať kliatbu z nášho národa. Cirkev
ako starostlivá Matka, varovala aj v
minulosti veriacich pred hrozbou
komunizmu a to zo samotného pápežského
stolca. Dokument pápeža Pia XI. Divini

redemptoris - o bezbožníckom komunizme,

je toho priamym svedectvom: „Ctihodným
bratom pozdrav a apoštolské požehnanie!
Prisľúbenie božského Vykupiteľa osvetľuje
prvopočiatky dejín ľudstva, takto pevná
nádej na lepšie časy miernila bolesť nad
stratou raja a sprevádzala ľudstvo na jeho
bolestnej ceste, až sa naplnil čas a Spasiteľ
sveta splnil toto očakávanie svojím
príchodom na svet. Priniesol novú,
všeobecnú kresťanskú kultúru, nekonečne
vyššiu, ako bola tá, ku ktorej predtým človek

vôbec dospel s námahou, a to len v
niektorých národoch za najpriaznivejších
okolností. Boj medzi dobrom a zlom zostal
na svete ako trpké ovocie dedičného
hriechu, starý pokušiteľ nikdy neprestal
zvádzať ľudstvo svojimi klamlivými sľubmi.
Preto cez celé stáročia prevrat podával ruku
rozvratu až po revolúciu našich dní, ktorá
buď už všade pustoší, alebo aspoň existuje
vážna hrozba, že vypukne a svojím
rozsahom a svojou zbesilosťou prevýši
všetko, čo bolo v čase predchádzajúceho
prenasledovania Cirkvi podniknuté. Celé
národy sú v nebezpečenstve, že upadnú do
horšieho barbarstva, ako bolo to, v ktorom
sa nachádzal svet v čase príchodu
Vykupiteľa. Týmto, takým hrozivým
nebezpečenstvom, už ste to vycítili, ctihodní
bratia – je boľševický a bezbožnícky
komunizmus, ktorého cieľom je zničiť
sociálny poriadok a až do základov rozvrátiť
kresťanskú kultúru a morálku. Naši
predchodcovia otvorene a výslovne obracali
pozornosť sveta na dôsledky
odkresťančenia ľudskej spoločnosti. A čo sa
týka komunizmu, náš ctihodný predchodca
blahej pamäti Pius IX. ešte v roku 1846
vyhlásil slávnostné odsúdenie, potvrdené
neskoršie v Syllabe, “onej zhubnej náuky,“
zvanej komunizmus. Neskôr iný náš
predchodca, blahej pamäti Lev XIII., v
encyklike Quod apostolici muneris označil
komunizmus za „zhubný mor“, ktorý
zasahuje mozog ľudskej spoločnosti a viedol
by ju do skazy, a jasne poznajúc situáciu
vyhlásil, že bezbožnícke hnutia más
technického veku mali svoj pôvod v onej
filozofii, ktorá už po stáročia sa snažila
odlúčiť vedu a život od viery a Cirkvi. Terajší
pápež neprestáva upozorňovať na jeho
nebezpečenstvo.“
Zdroj: Michal Salatňay, text KBS, vyd. SSV 1997 –
Dokumenty pápežov

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 
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Ocko, chcem byť ako ty

Môj synček prišiel na tento svet úplne

bežným spôsobom. Ja som však musel veľa
cestovať, mal som veľa povinností.
Môj synček začal jesť, ale ja som to ani
nezaregistroval, začal rozprávať, ja som pri
tom nebol.
Môj chlapček tak rýchlo rástol! A čas tak
letel!
Keď môj syn rástol, často mi hovorieval:
„Ocko, ja raz budem ako ty! Ocko, keby sa
vrátiš domov?“
„Neviem, synček, no keď sa vrátim, zahráme
sa spolu. Len počkaj.“
Môj syn oslávil desiate narodeniny. O
niekoľko dní mi povedal: „Ocko, ďakujem za
loptu! Zahráš sa so mnou?“ 
„Dnes nie, synček. Mám veľa práce.“
„Dobre ocko. Tak inokedy.“
Odišiel s úsmevom a, ako vždy, so slovami:
„Chcem  byť ako ty!“
Môj syn sa vrátil z univerzity. Teraz to už bol
mladý muž.
„Syn môj, som na teba hrdý, sadni si,
porozprávame sa trochu.“
„Dnes nie, ocko, mám povinnosti. Prosím ťa,
požičiaš mi auto? Idem navštíviť jedného
kamaráta.“
Som na dôchodku. A môj syn už býva inde.
Dnes som mu zavolal: „Ahoj, synček, rád by
som ťa videl.“
„Veľmi rád, ocko, ale nemám čas. Poznáš to,
práca, deti...Ale som rád, že si zavolal. Veľmi
rád som ťa počul!“

Keď som skladal telefón, uvedomil som si,
že môj syn, je teraz ako ja.

Zázrak nie je kráčať po vode. Zázrak je

kráčať po zelenej tráve v prítomnej chvíli a

tešiť sa z pokoja a krásy, ktorá je tu a teraz.

ocko

Prekvapenie

V zapadnutej dedinke na úpätí odľahlej

hory už nebýval nikto. Keď som však
prechádzal okolo malého kostolíka, čosi ma
donútilo vojsť dnu. A tam ma ožiarilo,
oslepujúce, silné svetlo! Bol to Boh. Boh,
osobne, Boh, ktorý sa modlil!
Pýtal som sa – ku komu sa to modlí! Veď to
my sa modlíme k nemu!
Napriek tomu sa modlil. Modlil sa k
človeku! Modlil sa ku mne! Pochyboval o
mne rovnako, ako som ja pochyboval o
ňom.
Povedal: „Človek, ak jestvuješ, daj mi
znamenie, o svojej existencii!“
Zakričal som“ „Bože môj, tu som!“
On na to: „Zázrak! Zjavil sa človek!“
Pokračoval som: „Bože môj, ako môžeš
pochybovať o existencii človeka, veď ty si ho
stvoril!“
„Áno, to je pravda. No, tak dlho som nikoho
nevidel v mojom chráme, až som si začal
klásť otázku, či som naozaj o človeku len
nesníval!“
Ja mu na to: „Tak teraz môžeš byť pokojný!“
„Áno! Teraz môžem zakričať z plných pľúc:
Človek jestvuje, stretol som ho!“

Väznice sú zavreté dňom i nocou a vždy sú

plné.

Kostoly sú vždy otvorené, a vnútri nikdy

nikoho niet.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Večera v raji

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Chcete darovať sväté omše ako vianočný
dar? Podporte kampaň PMD  

Bratislava 12. novembra (TK KBS)

Pápežské misijné diela pripravili k
tohtoročným vianočným sviatkom
zaujímavú ponuku, prostredníctvom ktorej
je možné darovať svojim blízkym
netradičný vianočný darček. Namiesto
všedného vecného daru prichádzajú s
ponukou darovať niečo „naozaj cenné“ a
podporiť misie omšovým milodarom. Sväté
omše budú na úmysel darcov slávené
kňazmi v kňazskom seminári afrického
štátu Benin.
„Omšový milodar ako vianočný darček pre
svojich blízkych je potrebné zaregistrovať.
Následne vám bude poslaná darčeková
vianočná pohľadnica s venovaním pre
vášho obdarovaného, v ktorej bude
napísaný váš úmysel. Ten sa môže týkať
osoby alebo udalosti, môže byť prosbou
alebo poďakovaním. Môžete mu ju osobne
odovzdať ako darček počas Vianočného
obdobia. Zaregistrovať omšu ako vianočný
dar je možné do 15. decembra 2019,"
vysvetľuje koordinátor vianočného
projektu Martin Farbák. 
Vianočné darčekové pohľadnice sú spôsob,
akým môžeme svojich blízkych potešiť a
zároveň pomôcť kňazom v misijných
krajinách. Je to požehnanie pre kňazov v
Afrike a my si zároveň môžeme uvedomiť
univerzálnosť Cirkvi, keď títo kňazi
predkladajú na oltár úmysly zo Slovenska.
Omše ako vianočný dar si záujemcovia

môžu zaregistrovať na webovej stránke
misijnediela.sk.  Bližšie informácie je možné
získať na telefónnom čísle 02 529 64 916
alebo e-mailovej adrese:

info@misijnediela.sk.

V poľskom meste Vroclav bude na konci
decembra "púť dôvery" Taizé   

Poľsko 13. novembra (TS ČBK) V poľskom

meste Vroclav bude na konci decembra
"púť dôvery" Taizé (od 28. 12. 2019 do 1. 1.
2020). Účastníci sa môžu tešiť na modlitby,
spevy, ticho i stretnutie s ľuďmi, ktorí sa
snažia žiť evanjelium v dnešnom svete,
zdieľanie a prehĺbenie viery spolu s
množstvom ďalších mladých. 
Taizé je francúzska obec a domov
ekumenickej komunity, ktorá bola založená
v roku 1940. Bratia sa tu zaväzujú na celý
život, že budú spolu zdieľať materiálne i
duchovné spoločenstvo, život v celibáte a
veľkej prostote. Dnes žije v komunite viac
než sto bratov (katolíkov i protestantov) z
viac než 25 národov. 
Od konca päťdesiatych rokov dvadsiateho
storočia chodia do Taizé tisíce mladých ľudí
z rôznych krajín, aby sa podieľali na
týždňových stretnutiach s modlitbami a
rozjímaním. Okrem toho bratia z Taizé
organizujú podobné stretnutia i na iných
miestach. Tieto stretnutia sú podľa
spirituality Taizé súčasťou tzv. "púte dôvery
na zemi". Bratia už niekoľko rokov
organizujú v rôznych európskych mestách
takéto stretnutia na konci decembra. 
Zdroj: www.tkkbs.sk 

(spracovala Anna Sabolová ml.)
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 24.11. - 30.11. vedie modlitby pred sv. omšami
p. anna Kmeťová.   
V nasledujúcom týždni sa v prípade zaopatrenia či pohrebu obráťte na farnosť Vranov-Sever.
Biblické stretnutia v Katolíckom kultúrnom dome pri Bazilike ponúka o. Konrad Blicharski

každý utorok o 1900.
Dnes je 3. svetový deň chudobných. Tento deň ustanovil pápež František v roku 2016
apoštolským listom Misericordia et misera. Touto formou pozval celé kresťanské spoločenstvo
podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.
Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul: Gréckokatolícke spoločenstvo v Sečovskej Polianke
srdečne pozýva na slávnostnú liturgiu spojenú s uctením relikvií sv. Vincenta de Paul v sobotu

30.11. so začiatkom o 800.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
Deviatnik: Od piatka 22. 11. sa začneme pripravovať na sviatok patróna našej arcidiecézy
deviatnikom ku sv. Ondrejovi.
Zimný štadión: Od minulej 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.
Sväté omše na rok 2020: Keďže sa blíži koniec roka, môžete nahlasovať úmysly sv. omší na
budúci rok. Týka sa to prvého výročia úmrtia ale i okrúhlych životných jubileí. Nejubilejné
úmysly sa zapisujú mesiac dopredu, a to v pondelok po tretej nedeli v mesiaci po večernej sv.
omši. Úmysly zapisuje výlučne kňaz.
ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj
úmysel v misijných krajinách. Intencia je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel
darcu. Nie je možné zabezpečiť dátum ich slávenia. O prijatí vášho milodaru budete informovní
(viac na www.misijnediela.sk).
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:
34. nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa: 08.00 hod. – p. Kavuličová, p. Gedorová; 10.00
hod. – rod. Baranová, rod. Sabolová. 
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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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LiTURGiCKÝLiTURGiCKÝ PRoGRaMPRoGRaM oDoD 18.11.2018 18.11.2018 DoDo 24.11.201924.11.2019

„Svet sa začal bez človeka a bez človeka sa aj skončí.“ (Claude Lévi-Strauss)

PPoNDELoKoNDELoK 18.11.201918.11.2019 Sv. omša: 1800 celebruje p. M. Hudák OFM 

Poklona Olt. sv.: 1845

UU ToRoKToRoK 19.11.201919.11.2019 Sv. omša: 800 celebruje p. M. Hudák OFM 

SS TREDaTREDa 20.11.201920.11.2019
Bl. Anny Kolesárovej, panny a

mučenice (ľubovoľná spomienka) 

ŠŠ TVRToKTVRToK 21.11.201921.11.2019
Obetovanie Panny Márie

(spomienka)   

PP iaToKiaToK 22.11.201922.11.2019
Sv. Cecílie, panny a mučenice

(spomienka) 

Sv. omša: 1800 + Katarína Slováková (1. výr.)  
(mládežnícka)

SS oBoTaoBoTa 23.11.201923.11.2019 Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 ZBP novomanž. Tomáš a Simona 

Sv. omša: 1800 + Anna Sotáková    

NN EDEľaEDEľa 24.11.201924.11.2019

34. NEDEĽA V CEZROČNOM

OBDOBÍ

KRISTA KRÁĽA 

Sv. omša: 800 za farnosť  

Sv. omša: 1000 ZBP Ján (80 rokov)  

Sv. ruženec: 1430


