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Milovaná Amazónia

“Milovaná Amazónia sa ukazuje pred svetom s celou svojou nádherou, so svojou drámou,

so svojím tajomstvom.“ Takto začína Svätý Otec František svoju posynodálnu apoštolskú
exhortáciu so španielskym názvom Querida Amazonia (Milovaná Amazónia), ktorú zverejnili
v stredu 12. februára na poludnie v Tlačovom stredisku Svätej stolice.
V úvode Svätý Otec píše:
“Ohlasovanie sa musí inkarnovať, inkarnovať sa musí spiritualita, inkarnovať sa musia
štruktúry Cirkvi. Preto si skromne dovolím v tejto krátkej exhortácii formulovať štyri veľké sny,
ku ktorým ma Amazónia inšpiruje. 
Snívam o Amazónii, ktorá bojuje za práva tých najchudobnejších, pôvodných obyvateľov, tých
najposlednejších, kde sa ich hlasu bude načúvať a ich dôstojnosť sa bude rozvíjať.
Snívam o Amazónii, ktorá bráni kultúrne bohatstvo, ktorým sa vyznačuje, v ktorom sa vyníma
v tak rozmanitých podobách krása človeka.
Snívam o Amazónii, ktorá dôkladne chráni neodolateľnú prírodnú krásu, ktorá ju zdobí, ten
prekypujúci život, ktorý napĺňa jej rieky a lesy.
Snívam o kresťanských komunitách schopných zaangažovať sa a inkarnovať sa v Amazónii, až
do takej miery, že darujú Cirkvi nové tváre s amazonskými črtami.“ 
Amazónia je veľmi dôležité územie, ktoré si zaslúži pozornosť nielen jednotlivých vlád či
environmentálnych organizácií, ale aj cirkvi. Rozkladá sa na území deviatich štátov, zaberá
takmer 60 percent brazílskeho územia. V tomto regióne, ktorý je deväťkrát väčší ako
Francúzsko, žije asi 23 miliónov ľudí a vyše polovica domorodej populácie Brazílie s vlastným
jazykom a tradičnou kultúrou. Časť domorodých obyvateľov sa drží kresťanskej viery, časť sa
pridržiava svojich tradičných náboženstiev. Narodili sa v pralese, takže ich osobitný vzťah k
pôde a k prírode je pochopiteľný. Preto sa pri slávení liturgie neraz zvýrazňuje hodnota lásky
k Zemi. Je nevyhnutné, aby pôvodné obyvateľstvo bolo viac formované v kresťanskej viere,
aby zažili skúsenosť s Bohom, no na to treba ľudí, ktorí pôjdu na periférie a budú obyvateľom
hovoriť o Bohu.

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

...pokračujeme v rozhovore s Maxom
Kašparů... Pohľad na našu súčasnosť očami
Jaroslava Maxmiliána Kašparů.

Prečo existuje smrť? 

Smrť existuje preto, lebo existuje smrteľný
biologický život. Ako kresťan neverím v
posmrtný život, ale v život večný a to je
rozdiel. Posmrtný život je predmetom
tajomna a večný život je predmetom
tajomstva. Ide svojím spôsobom o
tajomstvo viery. Hovorí sa, že v prítomnosti
je istá len minulosť a v budúcnosti je istá iba
smrť. Môžeme sa vďaka smrti niečomu
naučiť? Áno, je poučná. Hrob prirovnávame
k mlčanlivosti. Hovorí o ľudskej
nekonečnosti, pominuteľnosti aj
zodpovednosti za prežívaný a prežitý život.

Kedy je život človeka zmysluplný?
Zmysluplný je život každého človeka,
dokonca zmysluplná je aj smrť. Niekedy sa
ma ľudia pýtajú, či má zmysel udržiavať pri
živote ťažko postihnuté dieťa. Určite má.
Možno nie ekonomicky a medicínsky, ale
má zmysel pre samotný zmysel života. 

Prečo nesúhlasíte s eutanáziou? Dôvod?
Žiadny život nie je zbytočný – v žiadnej jeho
forme a v žiadnom období. Od počatia až po
posledný výdych má ľudský život

nevyčísliteľnú hodnotu, preto si zaslúži
maximálnu úctu. Mám skúsenosť, že o
eutanáziu žiadajú predovšetkým 3 skupiny
ľudí: tí, ktorí trpia osamelosťou. Tí, ktorí
trpia telesnými bolesťami a tí, čo nemajú
čisté svedomie. Na všetky tri rany existujú
liečivé balzamy.

Väčšinou sa ľudia boja smrti, máte z nej
strach?
Moja odpoveď má dve roviny. Bojím sa odísť
skôr, ako by som mohol byť ešte niekomu
užitočný, niekomu, kto by to ešte odo mňa
potreboval. Ale definitívne sa odísť
nebojím. Ako hovorí písmo, ak sme s
Kristom umreli, budeme s ním aj žiť. 

Je niečo čo sa chystáte Boha vo večnosti
spýtať? 
Apoštol Pavol píše: teraz vidíme ako v
zrkadle, akoby zahmlene. Potom ho však
uvidíme tvárou v tvár. Teraz Boha
spoznávame čiastočne, ale potom ho
spoznáme naplno, ako Boh pozná nás.
Predpokladám, že pri pohľade do Božej
tváre stratím všetky slová. Budú mi
zbytočné, lebo úžas nepotrebuje otázky.

Zdroj: Záchranné koleso kňaza a psychiatra Maxa
Kašparů

(Spracovala: Jana Dzurovčinová)
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Tour de Hungary
Deň „TRETÍ“

Po prelome storočia bol v meste Eger

dominantný charakter školského mesta.
Vďaka svojim školám a iným kultúrnym
inštitúciám sa stal známy ako maďarské
Atény. Na začiatku storočia, v roku 1904, sa
otvorilo prvé nezávislé kamenné divadlo.
Napriek tomu, že Eger zostal populárnou
turistickou atrakciou a archeologické

vykopávky hradu sa obnovili, bolo po prvej
svetovej vojne hospodárske oživenie
pomalé. V roku 1933 bol Eger jedným z
miest, ktoré dostali povolenie na otvorenie
kúpeľov. V druhej svetovej vojne mesto
trpelo pod ustupujúcou nemeckou armádou
a prichádzajúcou sovietskou armádou, ale
podarilo sa mu uniknúť hlavnému
bombardovaniu. V desaťročiach po roku
1945 sa industrializácia mesta začala kvôli
zmene režimu. V dôsledku toho sa začal
zmenšovať bývalý charakter Egerovho

Hyacinta z Fatimy

zomrela pred 100

rokmi

V osobe talianskeho kňaza dona Luca

Pescatoriho, ktorý je diecéznym kňazom v
La Spezia v Taliansku, má Mariánske
kňazské hnutie – ktoré zastrešuje aj laikov,
po don Stefanovi Gobbimu a don Laurentovi
Larroqueovi nového responsabile,
generálneho koordinátora tohto Máriinho
diela.
V prvom tohtoročnom čísle časopisu
Máriina doba je zverejnený jeho okružný list
pre Mariánske kňazské hnutie, v ktorom nás
okrem iného povzbudzuje, aby sme jeho
členovia boli zjednotení v Máriinom
Nepoškvrnenom Srdci a v nasledovaní jej
príkazov. Naša Mama nás sprevádza a
ponúka nám opravdivé útočište svojho

Nepoškvrneného Srdca. Zdôrazňuje
požiadavku Panny Márie: “Rozmnožujte

vaše večeradlá modlitby.“

Ona hovorí, že stačia dvaja, aby sa robilo
večeradlo. Prosím vás, aby ste ho robili
dobre: vzývanie Ducha Svätého, ruženec,
modlitby za pápeža, posolstvo z modrej
knihy a zasväternie sa Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie. Žiadne iné posolstvo,
žiaden iný text počas večeradiel. Don Luca
Pescatori navrhuje, aby sme sa všetci stretli
– duchovne zjednotení v celom svete, aj keď
každý vo vlastnom večeradle 20. februára
2020, v deň stého výročia smrti sv. Hyacinty,
s osobitným úmyslom za náš druhý záväzok
(zverejnený v okružnom liste). Žijeme dobu
veľkého chaosu aj v Cirkvi, preto sme
vyzvaní nikdy nesúdiť, nikoho
neodsudzovať, jedinou našou úlohou je
zachraňovať nadprirodzenou silou modlitby,
svojím utrpením a svojím sebaobetovaním.
Zdroj: časopis Máriina doba 1/2020

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)
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kultúrneho centra, čo malo za následok aj
zmenšenie starého historického mesta. Bolo
veľkým šťastím, že v roku 1968 sa zachovalo
barokové vnútorné mesto. To bolo
zachránené pred poškodením a stavbou
nevhodných moderných budov. 
Dnes je Eger prosperujúcim mestom a
obľúbenou turistickou destináciou s
pôvabným barokovým centrom mesta.
Hlavnou dominantou mesta je Egerský hrad.
Má pôdorys päťuholníka. S výstavbou
strategicky dôležitého hradu sa začalo v
druhej polovici 13. storočia po nájazde
Tatárov. Na najstrmšej skale na
severozápadnej strane bola zriadená stará
veža, posilnená vežovými bránami. V
priebehu nasledujúcich storočí bola
bezpečnosť hradu posilnená len nepatrnými
zmenami.
S ohľadom na husitské hnutie prebiehajúce
v 15. storočí v Čechách a v hornom
Maďarsku bol hrad ďalej opevňovaný. V
rokoch 1542 až 1549 bol rozdelený hrad na
vnútornú a vonkajšiu časť. Bola postavená
brána, ktorá spájala obe časti hradu a steny
sa spevnili výplňami. Baštami opevnený
hrad mohol ako posledná pevnosť horného
Maďarska vzdorovať pod vedením Istvána
Dobó dvanásťnásobnej tureckej presile
vedenej Pašom Alim. Hrdinský odpor
obrancov hradu je od tej doby symbolom
maďarského patriotizmu. Hradné múzeum
Istvána Dobó nájdete dnes v priestoroch
obnoveného hradu, v Biskupskom paláci zo
14. až 15. storočia, ktorý je zreštaurovaný so
zachovanými stredovekými detailmi. V
priestoroch múzea sa môžete zoznámiť s
históriou hradu. V Sále hrdinov sa nachádza
náhrobný kameň Istvána Dobó a menný
zoznam obrancov hradu. Na prvom poschodí
paláca môžete v klimatizovanej galérii
obdivovať obrazy talianskych a holandských
majstrov zo 16. a 17. storočia a taktiež diela

maďarských a rakúskych maliarov 18. a 19.
storočia. Dobrodružnú prechádzku je možné
podniknúť v pôvodných, podzemných,
pevnostných systémoch, kde sa okrem
obranných prostriedkov nachádza tiež
románske a gotické lapidárium. V hradnej
mincovni si môžete sami zhotoviť mince. V
pivnici Ispotály môžete víno nielen
ochutnať, ale tiež si tento vzácny mok aj
vlastnoručne stočiť do fľaše. Vyskúšať sa tu
dá aj lukostreľba.
Na hrade nájdete tiež zrúcaniny románskej a
neskoro gotickej katedrály egerského
biskupstva, ktoré bolo založené uhorským
kráľom Štefanom I. (975-1038). Posledný
júlový predĺžený víkend (od štvrtka do
nedele) sa každoročne usporadúvajú hradné
slávnosti tzv. Hradné radovánky. Ich
súčasťou sú rytierske hry, hudobné a
tanečné programy, trhové veselice,
lukostreľba, trh tradičných remeselníkov a
ľudových umelcov.
Po prehliadke hradu odporúčame návštevu
historickej časti mesta, kde na vás čaká veľa
historických pamiatok a kultúrnych
programov. 
Eger je známy svojimi vínami, predovšetkým
„Egri Bikavér“ - Bullova krv Egera. Známy je
tiež „Egri Víz“, druh brandy, ktorý vznikol v
18. storočí a „bujavászon“ (špeciálne turecké
tkanivo). 
V súčasnosti má Eger 60.000 obyvateľov. 
Spomeniem už iba jedno údolie -
Szépasszonyvölgy - údolie krásnych žien.
Toto malé údolie vzdialené od centra mesta
len asi desať minút, je centrom vinárstva v
celom Egeri. Jedna vedľa druhej sa tu
nachádza vináreň za vinárňou, pričom každá
má svojho vlastného majiteľa. Sem zavíta pri
pobyte v Egeri každý milovník vína. Toto
miesto je už legendárne kvôli svojej
atmosfére, vynikajúcemu vínu a kulinárskym
špecialitám. A tak zrejme netreba zvlášť
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Padne mi zaťažko

prijať sa
Milosrdný Bože,

padne mi zaťažko prijať sa.
Toľko mi toho na sebe vadí:
netrpezlivosť, nepokoj,
povrchnosť, precitlivenosť.
Predkladám ti všetko,
čo ma na mne hnevá.
Viem, že ty ma vždy prijmeš.
Ty ma neposudzuješ ani neodsudzuješ.
Ja sám so sebou zaobchádzam
tak nemilosrdne.
tohto sudcu vo vlastnom srdci
však nedokážem umlčať.
Predkladám ti svoju bezmocnosť a verím, 
že tvoje prijatie je silnejšie
ako moja neschopnosť prijať sa.

Predkladám ti svoje prázdne ruky.
Ty naplníš moju prázdnotu svojou láskou.
Ty ma prijímaš so všetkým,
čo nechcem prijať ja.

Aj keď viem, že ty ma prijímaš,
padne mi zaťažko uveriť tomu.
Niekedy by som chcel to,
čo sám na sebe nedokážem vystáť,
ukryť aj pred tebou.
Teraz však chcem skúsiť urobiť opak.
Pozri do mojich rúk,
v ktorých ti predkladám svoju pravdu.
Nahliadni do môjho srdca.
Nechcem ho pred tebou uzatvoriť.
Nahliadni do temných zákutí mojej duše,
aby tvoj dobrotivý pohľad všetko vo mne
premenil.
Keď tvoja láska prenikne moje vnútro,
potom budem aj ja na všetko v sebe
hľadieť dobrotivým pohľadom.
Nájdem odvahu
byť k sebe samému dobrotivejší
a milovať samého seba
vo viere v tvoju bezvýhradnú lásku.
Amen.
Zdroj:  Anselm Grün – Daruj mi široké srdce

(spracovala Anna Sabolová ml.)   

Modlitby

vysvetľovať, ako vznikol názov
Szépasszonyvölgy - údolie krásnych žien. Po
istej dávke vína sú všetky ženy pekné...
Môžu tu byť stovky, ba aj tisíce ľudí, vždy
nájdete voľný stôl. Je tu niekoľko desiatok
vinárni, pričom vinné pivnice sú vo forme
dlhých chodieb, ktoré sa ťahajú do útrob
kopca. To znamená, že aj počas horúceho
leta tu nájdete príjemnú sviežu teplotu,
vhodnú na dlhú degustáciu. Horšie je
potom, keď vyjdete z vínnej pivnice na
horúce slniečko.

P.S.: My sme tam neboli. 

Od nášho penziónu prechádzame malým
mostom a chodníkom okolo potoka ideme
do centra. Potok je krásne vyregulovaný
kamenným múrom, ktorý po obidvoch
stranách zdobia kvetinové záhony plné
nádherných rozkvitnutých kvetín. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)
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Fatimský ples 1.2.2020 a sponzori, 

bez ktorých by to nešlo

BAUSKA, s. r. o. UNIPLAST MH s.r.o.
SATUM CZECH s. r. o. Cukráreň MILY
Lekáreň BELLADONNA s. r. o. MP DUAL, s.r.o.
Eva, s.r.o. Nižný Hrušov Food Corner VT
Duotex, s.r.o. Janka Radová
Kvetinárstvo Pohádka Vinotéka Zolota
Kadernícky salón Nobles Lekáreň Centrum
Mgr. Monika Jakubková          Klaudia Grominová STUDIO               
Ing. Milan Tkáč Ľudovít Gazda – kino Mladosť
DOM FARIEB Vranov nad Topľou rodina Baniková
Dmj Market s.r.o. MARCO POLO
KARLOFF, s. r. o. Kolesárová Mária
AUTO-MOTO Centrum Kovoplast - Ing. Popovič
PEKÁREŇ FRAJKOR Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.
Lekáreň Dr. Max AGROMIX s.r.o. Sedliská
Obec Zemplínske Hámre Soffy Motors, spol. s.r.o.
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou Mgr. Anna Kolesárová
Ela Stavebniny Bohuznámi sponzori 

ĎAKUJEME!
Nech Vám to Pán oplatí tam, kde On uzná za vhodné.

1. čítanie: Sir 15, 16-21
Ž: 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34
Refrén: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
2. čítanie: 1 Kor 2, 6-10
Evanjelium: Mt 5, 17-37  alebo kratšie Mt 5, 20-22a.
27-28. 33-34a. 37

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Aké vzácne by bolo stretnúť dnes Ježiša niekde na stanici alebo na pumpe. Čo by asi
povedal? So zástupom zostal na lúke a komentuje Desatoro. Spolu s nimi sa zastavme nad
slovami tohto zákona. Pán vidí, kam prikázania smerujú. A to predkladá aj nám. Skúsme
rozvinúť Ježišove slová do pozitívnej interpretácie: nehnevať sa ale odpúšťať, nehaniť ale
povzbudiť k dobru, nepreklínať ale žehnať. Nielen nepodľahnúť žiadostivosti, ale neviesť s
ňou žiaden dialóg. Nielen nekriviť pravdu, ale vôbec ju neohýbať. Priamy človek je Bohom
očakávaný partner do dialógu.              (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 2. 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 17.02.2020 17.02.2020 DODO 23.02.202023.02.2020

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 23.2. - 29.2. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Anna Kmeťová.     

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 15300 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).

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:
7. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – p. Baranová, p. sabolová; 10.00 hod. – P. Tóth,
R. čelková.
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LITURgIcKýLITURgIcKý PROgRAMPROgRAM ODOD 17.02.2020 17.02.2020 DODO 23.02.202023.02.2020

„Pravda existuje, vymýšľa sa lož.“ (George Braque)

PPONDELOKONDELOK 17.02.202017.02.2020 sv. omša: 1800 + Mária Scholtzová 

Poklona Olt. sv.: 1845

UU TOROKTOROK 18.02.202018.02.2020 sv. omša: 800 + Mária Čukatová (10. výročie) 

ss TREDATREDA 19.02.202019.02.2020 sv. omša: 1800 za uzdravenie Jána 
(detská)  

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 20.02.202020.02.2020
Sv. Hyacinta a František Martoví

Uvedenie nového farára

Poklona Olt. sv.: 1700

sv. omša: 1800 + Ján Baran 

PP IATOKIATOK 21.02.202021.02.2020 sv. omša: 1800 + Margita (nedožitých 90 r.) 
(mládežnícka) a Ján 

ss OBOTAOBOTA 22.02.202022.02.2020
Katedra sv. Petra, apoštola
(sviatok)  

Modl. večeradlo: 700

sv. omša: 800 na úmysel ordinára      

sv. omša: 1800 + Zuzana (40. výročie), 
Ján, Štefan   

NN EDEľAEDEľA 23.02.202023.02.2020

7. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

sv. omša: 800 + Ján (nedožitých 100 r.) 
a Mária (30. výročie) Vardžíkoví    

sv. omša: 1000 za farnosť       

Sv. ruženec: 1430


