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V roku 2020 si pripomíname významné výročie – 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktoré mali

ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít na Slovensku. Pri tejto príležitosti vytvorila
Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) aj logo 70. výročia. Logo
tvorí PLAMEŇ – symbol viery a rehoľného života v Československu, ktorý sa komunistická moc
snažila uhasiť a rehole i rehoľníkov zlikvidovať. Plameň sa skladá z dvoch menších plamienkov,
z ktorých jeden predstavuje mužské a druhý ženské rehole. MODRÝ plameň (mužské rehole)
je zložený zo 17 menších častí a symbolizuje 17 zlikvidovaných mužských reholí. ČERVENÝ
plameň (ženské rehole) je zložený z 24 častí a symbolizuje 24 zlikvidovaných ženských reholí.
Plameň vychádza zo ŠTVORCA, ktorý symbolizuje ohraničenie a vytesnenie v snahe zamedziť
ďalší rozvoj rehoľného života v spoločnosti. To malo viesť k jeho zániku. Plameň sa však
nepodarilo uhasiť, preráža múry a horí naďalej.
KVRPS bude počas roka iniciovať realizáciu dvoch hlavných podujatí pri príležitosti tohto
jubilea. Prvým bude spomienkové podujatie, ktoré sa uskutoční v rámci jarného
Zhromaždenia KVRPS v Badíne 15. apríla 2020 za účasti pozvaných hostí. Druhým, verejnosti
už známym podujatím, bude Deň otvorených kláštorov II., ktorý sa uskutoční 20. júna 2020 v
jednotlivých komunitách rehoľných inštitútov po celom Slovensku. Symbolické otvorenie
Roka vďačnosti sa uskutoční počas slávenia Dňa zasväteného života, ktorý sa slávi každoročne
na sviatok Obetovania Pána (2. februára).

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

...pokračujeme o odpustení v rozhovore s
Maxom Kašparů...

Ako odpustiť druhým?

Odpustiť druhým nie je až také samozrejmé,
často to býva problém. Ľudia za mnou
prichádzajú a sťažujú sa, že druhému už
odpustili, ale nemôžu na to zabudnúť a
bolestivá udalosť sa im vracia v
spomienkach. Odporúčam tu, aby sme si
uvedomili, že druhým odpúšťame zo srdca,
nie z hlavy. Život vychádza zo srdca. Ak sa
spomienka občas opäť vráti  pod lebečnú
kosť, pod tou hrudnou kosťou je to už
predsa vyriešené...
Ako môže človek odpustiť sám sebe?
Odpustiť by sme si mali najmä to, čím sme
sa previnili voči sebe. Rozlišujme ale medzi
sebaláskou (egoizmom) a sebaúctou. Tá
prvá je nezdravá, tá druhá je potrebná. Ak
máme úctu sami k sebe, môžeme mať úctu
aj k druhým.
Aké sú mýty o odpustení? Mnohokrát ľudia
nechcú odpustiť, lebo ešte nezabudli.
Nehovoril by som o mýtoch, ale o akomsi
druhu sebaobrany. Patrí sem aj
konštatovanie, že neodpustím, pretože
budem vyzerať pred útočníkom ako slaboch,
alebo, že ak odpustím, ten druhý mi znova
ublíži. V oboch prípadoch je to akási
prevencia proti bolesti. 
Neodpustenie môže viesť k fyzickým alebo

psychickým chorobám? Neodpustenie sám
sebe sa deje v troch rovinách: Niekedy si
neodpustíme to, že sme nevykonali dobro,
inokedy zasa, že sme urobili niečo zlé.
Hriech vedie k vnútornému zraneniu, aj
hriech iných ľudí môže viesť k nášmu
zraneniu, tak hriech aj vnútorné zranenie
môžu viesť k psychickej alebo fyzickej
chorobe. 
Zjednodušuje odpustenie náš život? Prečo
je lepšie odpustiť?
My všetci sa rodíme s akýmsi “batohom na
chrbte.“ V tomto batohu je po narodení
jeden balvan – hriech prvých rodičov, ktorý
sa vysype pri krste. Od tohto okamihu si
človek batoh plní sám a vhadzuje si tam
kamene vlastných hriechov alebo doň
padajú kamene hriechov iných na ktorých
sme účastní. Občas je potrebné všetko
vysypať a kameňov sa zbaviť. A tak odpustiť
sebe i druhým.
Existuje niečo, čo je neodpustiteľné?
Všetko sa dá odpustiť, za predpokladu, že
vinník o odpustenie stojí, že sa ospravedlnil
a je si vedomý svojej viny a súčasne aj
veľkosti odpustenia. Vtedy je všetko
odpustené. Existujú však prípady, keď nám
niekto ublížil no o odpustenie nestojí a je
mu ľahostajná naša bolesť. Aspoň v duchu
mu môžeme odpustiť.
Hovorili sme o odpustení, no nespomenuli
sme vinu. Ako sa vyrovnať s vinou?
Dnešný človek si s ňou nevie poradiť.
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Moje oči uvideli spásu

Je to krásny sviatok:

dieťa sa stretáva s dvoma starými ľuďmi,
Simeonom a Annou.
Božské dieťa naplní túžbu Simeona,
ktorý čaká na záchranu Izraela
a nadchne starú Annu,
ktorá je stále v chráme, postí sa a modlí sa.
Scénu, v ktorej starý Simeon nežne vezme
dieťa do rúk a spieva žalm, mám veľmi rád:

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka
v pokoji podľa svojho slova,
lebo moje oči uvideli svoju spásu,
ktorú si pripravil pred tvárou všetkých
národov:
svetlo na osvietenie pohanov
a slávu Izraela, tvojho ľudu.“
(Lk, 2,29-32)

Dnes, vo sviatok obetovania Ježiša v chráme
prichádzajú ľudia do kostola so sviečkami.
Svetlo Vianoc teraz rozžiari naše srdcia,
aby sme ho niesli v temnote každodenností.
Daj, nech tvoje svetlo horí v mojom srdci,
keď sa okolo mňa rozprestrie tma.
Daruj mi dôveru,
že toto svetlo nezhasne
ani v búrkach môjho života.
Daj mi múdrosť starca Simeona a stareny
Anny,
aby som čoraz viac odhaľoval tajomstvo
svojho života
a v srdci pocítil spásu, ktorú si pre mňa
pripravil.

Otvor moje oči,
aby som videl spásu v tvárach ľudí, ktorých
stretávam,
v okamihoch ticha, v ktorých sa otvára moje
srdce
a v slovách Písma, ktoré sa ma dotýkajú.
Daj, nech toto svetlo prinesiem aj tam,
kde pôsobím a pracujem,
aby si mohol zažiariť aj tam.
Amen.

Zdroj:  Anselm Grün – Daruj mi široké srdce

(spracovala Anna Sabolová ml.)   

Modlitby

Obrazne povedané – správa sa k nej ako k
banánovej šupke. Predstavme si, že nám
banánová šupka leží v obývačke. Sú 3
možnosti ako s ňou zaobchádzať. Po prvé:
môžem ju prekračovať a tváriť sa, že žiadna
neexistuje. To je moderné poňatie hriechu a
viny zároveň. Žiaden hriech neexistuje a
teda ani vina. To nie je dobré. Po druhé:
šupku odkopnem pod gauč. Uznávam, že
existuje – že som urobil niečo zlé – ale
snažím sa to potlačiť. Šupka síce naoko

zmizne, ale fakt je ten, že je stále v
obývačke. Bude sa na nej tvoriť pleseň,
začne hniť a smrdieť. Toto robí vina, ktorá je
odkopnutá do ľudského podvedomia. Po
tretie: šupku môžeme vziať a vyhodiť do
koša. Týmto košom je pre nás v dnešnom
svete spovednica, kde vysypeme všetky
hriechy a zostávame čistí.
Zdroj: Záchranné koleso kňaza a psychiatra Maxa
Kašparů

(Spracovala: Jana Dzurovčinová)
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Don Bosco dnes

So sviatkom Hromníc si v Cirkvi

spomíname aj na osoby, ktoré svoj život
zasvätili Pánu Bohu ako rehoľnice a
rehoľníci. V našej farnosti máme vzácnu
relikviu talianskeho kňaza dona - Jana Bosca,
ktorému bol veľkým životným vzorom svätec
František Saleský. Práve podľa neho je
pomenovaná rehoľná spoločnosť, ktorú
založil don Bosco - Saleziáni. Na Slovensku
majú tiež svoju provinciu a tá vychovala
mnohých významných kňazov v oblasti
histórie, prekladateľstva, ale aj mučeníkov –
blahoslaveného Titusa Zemana a
mimoriadnu kňazskú osobnosť Ernesta
Macáka, ktorý zomrel v roku 2016 a v tomto
roku si pripomíname jeho nedožité sté
narodeniny.
Don Bosco zomrel 31. januára 1888 v
severotalianskom Turíne. Bol to geniálny
vychovávateľ, priekopník robotníckych
svojpomocných ustanovizní, zakladateľ
rehoľných spoločností s eminentne sociálne
zameranou činnosťou, inšpirátor laického
apoštolátu, horliteľ za masovokomunikačné
prostriedky v službe evanjelia a ešte
mnohých iných aktivít je autorom tento
zázračne nadaný kňaz. Hlavným poslaním
saleziánskej spoločnosti bolo a je zvestovať
evanjelium mládeži, najmä chudobnejšej.
Osobitným spôsobom sa starajú o
apoštolské povolania, sú vychovávateľmi k
viere u jednoduchého ľudu, najmä
prostredníctvom masovokomunikačných
prostriedkov, ohlasovateľmi radostnej zvesti
Kristovej tým, ktorí ju ešte nepoznajú. Don
Bosco svojim spolupracovníkom pripomínal,
že ich povolanie od nich žiada úzke
zapojenie na svet a jeho históriu, ako i
otvorenosť voči kultúram krajín, v ktorých
pracujú. Musia sa usilovať chápať ich a
osvojiť si ich hodnoty, aby mohli byť

svedkami živého evanjelia. To všetko platí aj
pre každého kresťana. Kto chce vo svojom
prostredí ohlasovať evanjelium ako čosi živé
a životaschopné, musí podľa príkladu Pána
Ježiša a apoštolov všetkých čias, zostúpiť na
úroveň tých, ktorým chce ohlasovať
evanjelium, naučiť sa vidieť, počuť, cítiť,
rozmýšľať, ba i vyjadrovať sa ako oni. Lebo
most medzi Bohom a človekom má jeden
pilier na brehu toho - ktorého národa,
kmeňa, jednotlivých ľudí a druhý pilier v
srdci Božom. Každé prispôsobenie sa však
predpokladá schopnosť a ochotu nebrať
vážne seba, svoje sklony, názory záujmy a
predpokladá ducha obety, zriekania sa seba
samého. Kto chce iného zmeniť, pretvoriť,
musí ho na začiatku prijať takého aký je, ba
viac, milovať ho takého aký je. Čo to
znamená evanjelizovať, vysvetli Pavol VI.
Vychádzajúc zo skutočnosti, že Cirkev dnes
žije v pluralistickej spoločnosti, videl  v
príkladnom kresťanskom živote prvý a azda
najdôležitejší predpoklad evanjelizácie. Platí
to pre všetkých veriacich, v prvom rade však
pre rehoľníkov a sekulárne inštitúty. Keď sú
ľudia najprv evanjelizovaní ohlasovaním
lásky, zmierenia, slobody, pravdy, spásy,
večného života, musí nasledovať
evanjelizovanie života,  učenia, prisľúbenia a
tajomstvo spásy Ježiša z Nazaretu, Božieho
Syna, kráľovstvo Božie. Napokon Pavol VI.
vyzdvihol a zdôraznil posledný aspekt,
povinnosť evanjelizovaných evanjelizovať
ďalších. To znamená, že apoštolát nie je
profesionálnou povinnosťou duchovenstva,
ale vecou srdca každého presvedčeného
kresťana. Svätý don Bosco je skvelým
príkladom apoštolskej vynaliezavosti, ba až
fantázie pri objavovaní nových foriem
evanjelizácie každého stupňa a formy, a to v
takej intenzite, že vychoval celý rad svätcov,
a to i medzi deťmi.
Zdroj: Katechizmus katolíckej cirkvi, minoriti.sk 

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)
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Tour de Hungary
Deň „TRETÍ“

Prírodné základy okolia (stretnutie nížin a

kopcov) umožnili nadviazať hospodárske a
kultúrne vzťahy medzi rôznymi časťami
krajiny. V 11. a 12. storočí prichádzajú
valónski osadníci z oblastí za Rýnom. So
súhlasom kráľov sa tu usadili. Priviedli do
tohto kraja západnú kultúru a aklimatizovali
vinárstvo. Rozvoj mesta svojou
prítomnosťou urýchlili. Tento vývoj bol na
krátku dobu zastavený inváziou Mongolov v
roku 1241. Mesto bolo vyplienené a
vypálené. Po stiahnutí Mongolov začal Eger
opäť prosperovať. Od uhorského kráľa Bélu
IV. dostal povolenie na výstavbu kamennej
pevnosti. Takmer zničené mesto ožilo a
dosiahlo vrchol svojho stredovekého vývoja
v 14. a 15. storočí. Počas tohto obdobia sa
lesy, ktoré sa rozšírili až na hranice mesta, z
väčšej časti vyčistili a namiesto nich sa
vysádzali vinice. Mesto sa postupne
rozširovalo a stavalo sa stále viac a viac
mestských domov. Boli vybudované nové
cesty, nové ulice. 
Najhoršie obdobie zažilo v roku 1552, keď
mesto začali obliehať Turci. Sedemtisíc
obrancov Egeru pod vedením kapitána
hradu Istvána Dobó úspešne vzdorovalo 38
dní až dvanásť násobnej tureckej presile.
Tento boj sa stal pre Maďarov symbolom
lásky k vlasti a protitureckého odboja. Túto
udalosť pripomína v meste dodnes
množstvo sôch a tradícia protitureckých
bojov je tu stále živá v podobe hradných
hier, suvenírov a dokonca aj hlavné námestia
sa volá - Dobó. V roku 1596 Turci predsa len

Eger obsadili a zostali tu 91 rokov. Z tohto
obdobia tu zostala najvýznamnejšia a
zároveň najnápadnejšia pamiatka na ich
dlhý pobyt -  40 metrov vysoký minaret,
ktorý je najsevernejšou pôvodnou stavbou
tureckej architektúry v Európe. Minaret je
veľkým lákadlom pre všetkých návštevníkov
mesta. 
Spomienkou na Turkov sú aj turecké kúpele
- Török Fürdő, kultúrna pamiatka s
jedinečnou atmosférou, odovzdaná do
opätovného užívania po rozsiahlej
rekonštrukcii spoločne s termálnym
kúpaliskom, ktorá v súčasnosti patrí k ďalším
z hlavných turistických ťahákov mesta.
Po vyhnaní Turkov v roku 1688 Leopold I.
obnovil Eger ako slobodnú kráľovskú štvrť,
čo znamenalo, že mesto bolo oslobodené od
cirkevného poddanstva. Eger začal čoskoro
opäť prosperovať. Mesto bolo kultivované
biskupmi, čo spôsobilo odchod mnohých
miestnych protestantov.  Neskôr bolo mesto
spustošené morom. Prisťahovalectvo do
Egeru však bolo silné a počet obyvateľov sa
medzi rokmi 1725 a 1750 zvýšil zo 6.000 na
10.000. Moslimovia boli začlenení do
kresťanskej populácie. 
V histórii Egeru bolo 18. storočie obdobím
rozvoja a prosperity. Mnoho nových budov
bolo postavených v baroku a neskôr v
rokokovom a neoklasicistickom štýle,
vrátane katedrály, arcibiskupského paláca,
župnej haly, lýcea (v súčasnosti tu sídli
Vysoká škola vzdelávania Eszterházy) a
niekoľkých kostolov, zatiaľ čo iné boli
prestavané z mešít. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)
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Deň zasväteného života: Do Vatikánu
príde 400 klauzúrnych sestier

Vatikán 30. februára (RV) V nedeľu 2.

februára, na Slávnosť obetovania Pána,
bude Cirkev sláviť 24. svetový deň
zasväteného života. Pápež František bude
celebrovať osobitnú svätú omšu za účasti
zasvätených osôb v predvečer sviatku, v
sobotu 1. februára o 17. hodine.
V Bazilike sv. Petra s ním budú za dar svojho
povolania spoločne ďakovať rehoľníci a
rehoľníčky, zasvätené panny, členovia
sekulárnych inštitútov i mnohých nových
foriem zasväteného života. Prítomných
bude aj vyše 400 kontemplatívnych sestier
z rôznych talianskych kláštorov, účastníčok
osobitného sympózia, ktoré získali
povolenie k účasti od pápež Františka.
Zmysel Svetového dňa zasväteného života,
ktorý ustanovil sv. Ján Pavol II., v rozhovore

pre Vatikánsky denník L´Osservatore
Romano vysvetlil sekretár Kongregácie pre
inštitúty zasväteného života a spoločnosti
apoštolského života Mons. José Rodríguez
Carballo:
„Je plodom Synody biskupov o zasvätenom
živote a zverejnenia posynodálnej
exhortácie Vita consecrata v roku 1996.
Týmto dňom chceme dosiahnuť tri ciele:
pomôcť spoznať a viac si ceniť zasvätený
život v celej Cirkvi, a to nielen pre to, čo
vykonáva, ale predovšetkým pre to, čím je a
čo znamená; ďalej povzbudiť samotných
zasvätených, aby pokračovali v reflexii a
rozlišovaní o ich identite a misii v Cirkvi a vo
svete; a do tretice, aby sa Cirkev zjednotila
so zasvätenými celého sveta v chvále a
modlitbe za dar, ktorý jej dal Boh
zasväteným životom.”
Cirkev nemôže oceňovať zasvätený život len
pre jeho funkčnosť; on nie je totiž len
„pracovnou silou“, ale je predovšetkým
znamením a proroctvom ďalších veľmi
hlbokých skutočností.  

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

1. čítanie: Mal 3, 1-4
Ž: 24, 7. 8. 9. 10
Refrén: Príď, Pane, do svojho svätého chrámu.
2. čítanie: Hebr 2, 14-18
Evanjelium: Lk 2, 22-40 alebo kratšie Lk 2, 22-32

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Keď sa narodí dieťa, mnohí sa nad ním rozplývajú radosťou. Je krásne a nežné. Často sa
však rodičia v duchu pýtajú: Čo z neho bude? Bude dobrým človekom? Rovnako to bolo u
Ježiša. Ten je označený ako svetlo národov. Ide o zveličenie? Zdá sa však, že toto slovo je
proroctvom s plnou váhou toho slova! Naše zapálené sviece akoby len dokumentovali
Simeonove slová: Kristus je Svetlo pre všetkých bez rozdielu. I dnes, ba práve dnes! Je
svetlom i pre nás, našu rodinu, našu vlasť. (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára
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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 03.02.2020 03.02.2020 DoDo 09.02.202009.02.2020

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 9.2. - 15.2. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Vasiľová.    
Dnes je 24. svetový deň zasväteného života. Bol vyhlásený pápežom sv. Jánom Pavlom II. v
roku 1997.
Požehnanie hrdla: V pondelok na konci večernej sv. omše požehnáme na príhovor sv. Blažeja
naše hrdlá.
Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa rozpisu z minulého mesiaca.
Prípadné zmeny nahláste do štvrtka v sakristii.
Prvé sväté prijímanie: Stretnutie s rodičmi i s deťmi pripravujúcimi sa na prvé sv. prijímanie

bude na budúcu nedeľu 9. 2. o 1530 v kostole.
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. 
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.

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. Osoba zodpovedná
za vstupné bude určená.
Rozpis lektorov:
5. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Gazdová; 10.00 hod. – rod. Kľučárová.
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LITURGIcKýLITURGIcKý PRoGRAMPRoGRAM oDoD 03.02.2020 03.02.2020 DoDo 09.02.202009.02.2020

„Naše poslanie nevytvárame; odhaľujeme ho.“ (Stephen Covey)

PPoNDELoKoNDELoK 03.02.202003.02.2020
Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

(ľubovoľná spomienka) 

sv. omša: 1100 + Júlia Konečná (pohrebná)   

Spovedanie: 1630

sv. omša: 1800 + Júlia Repčinová (10. výročie)  

Poklona Olt. sv.: 1845

UU ToRoKToRoK 04.02.202004.02.2020 sv. omša: 800 + Ján a Anna  

ss TREDATREDA 05.02.202005.02.2020
Sv. Agáty, panny a mučenice

(spomienka) 

Spovedanie: 1630

sv. omša: 1800 + Jolana (1. výročie) 
(detská) 

ŠŠ TVRToKTVRToK 06.02.202006.02.2020
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov,

mučeníkov (spomienka)

Prvý štvrtok v mesiaci – deň

modlitieb za duchovné povolania

Poklona Olt. sv.: 1630 + spovedanie

sv. omša: 1800 + Mária (30. výročie), 
Juraj a Anna 

PP IAToKIAToK 07.02.202007.02.2020
Prvý piatok v mesiaci 

Spovedanie: 1630

sv. omša: 1800 Za ctiteľov BSJ a členov RB

ss oBoTAoBoTA 08.02.202008.02.2020 Modl. večeradlo: 700

sv. omša: 800 za zdravie tela i duše pre Annu    

sv. omša: 1800 + Zuzana              

NN EDEľAEDEľA 09.02.202009.02.2020

5. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

sv. omša: 800 za farnosť  

sv. omša: 1000 ZBP Valéria Kuzmová (40 r.)     

Sv. ruženec: 1430


