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Živ, Bože, Otca svätého, námestníka Kristovho!

Pred 7 rokmi Benedikt XVI. oznámil, že opustí svoj úrad Petrovho nástupcu. Stal sa tak

prvým pápežom po viac než 700 rokoch, ktorý sa vzdal svojho úradu. V latinskom prejave
kardinálom, ktorí sa zišli na verejnom konzistóriu, povedal, že tento krok dlho zvažoval.
Zároveň uviedol, že cíti ťarchu staroby a že mu na riadne vykonanie úradu nezostávajú sily. Vo
funkcii ho nahradil 13. marca 2013 argentínsky kardinál Jorge Bergoglio, ktorý si vybral meno
František.
Pápež Benedikt XVI. svoj krok označil za "rozhodnutie veľkej dôležitosti pre život cirkvi" a
uviedol, že si je vedomý jeho závažnosti. Podľa Kódexu kánonického práva môže pápež svoj
úrad dobrovoľne opustiť, pokiaľ je to jeho slobodné rozhodnutie, ktoré riadne ohlási. Jeho
krok nepodlieha žiadnemu ďalšiemu schvaľovaniu. Svojím odchodom vyvolal celoslovetový
ohlas. Naposledy pápež svoj úrad ešte počas života opustil ešte v stredoveku. Svoju
dobrovoľnú rezignáciu ponúkol Celestýn V. v roku 1294.
Benedikt XVI. opustil úrad 28. februára. Potom sa začalo obdobie "sede vacante" -
uprázdnenie Apoštolského stolca, ktoré trvalo až do zvolenia nového pápeža. Posledný deň
svojej služby sa stretol s kardinálmi. Podvečer sa potom rozlúčil s Vatikánom. V Ríme sa na
rozlúčku rozozvučali zvony. Po vzdaní sa úradu sa Benedikt XVI. uchýlil do svojej letnej
rezidencie v Castel Gandolfo. Z nej sa neskôr presunul do kláštora vo Vatikáne. V súčasnosti

je emeritným pápežom, a to bez formálnych
povinností.
Benedikt XVI. sa stal pápežom 19. apríla
2005, po smrti svojho predchodcu Jána Pavla
II. Do úradu nastupoval vo svojich 78 rokoch.
Stal sa vtedy najstarším pápežom za
posledných 275 rokov. Na čele Katolíckej
cirkvi stal takmer osem rokov.

(www.tkkbs.sk, pripravil Marcel Stanko)
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IN & OUT

Spovedné zrkadlo ako zoznam vecí, ktoré sú IN (v pohode, správne) a ktoré sú OUT
(nesprávne) pre dnešný svet. 
Pomôcka pre mladých i starších, ako sa zorientovať. LÁSKA je v ňom najdôležitejšia, je
vždy in – bola in a bude in. Bez LÁSKY je všetkému koniec – štátu, rodine i životu celkovo.
Kto miluje kráča priamo po ceste k BOHU, ktorý je LÁSKOU sám. 

LÁSKA k Bohu
IN                                                                                      OUT

dať Boha na prvé miesto vo svojom živote          odsúvať vzťah s Bohom na neskôr

priznávať sa ku kresťanstvu aj navonok          považovať seba samého za najväčšieho na svete

mať v izbe kríž, ikonu alebo iný znak viery               mať niekoho alebo niečo radšej než Boha

venovať Bohu prvú rannú a poslednú                                    na dovolenke „od Boha oddychovať“
večernú myšlienku

ísť každú nedeľu na svätú omšu                               byť poverčivý, veštiť a veriť horoskopom

brániť Boha, keď ho iní urážajú                                       urážať, preklínať a provokovať Boha

volať k Bohu a prosiť ho,                                                                                   hanbiť sa za vieru
aby sa „ukázal v mojom živote“

hľadať Boha v Biblii a Cirkvi                 nekriticky, neoverene opakovať predsudky voči Cirkvi

informovať sa o viere a chcieť sa                               považovať sa (pred Bohom) za lepšieho 
vzdelávať vo viere ako sú iní hriešnici

každý deň si pokorne spytovať svedomie 
a pravidelne chodiť na spoveď - duchovnú očistu svedomia            a neočisťovať si svedomie 
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ODPUSTKY

1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za
obvyklých podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k
hriechu – aj všednému a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca) úplné odpustky. Vyžaduje sa,
aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána
Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté
odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas,
napríklad štvrť hodiny.
2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša
Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých
podmienok úplné odpustky.

LÁSKA k svetu
IN                                                                                        OUT

Tešiť sa zo života                                                                          Žiť výlučne pre svetskú zábavu

ďakovať Bohu za všetko krásne, ale i ťažké                    ponechať svet napospas svojmu osudu

angažovať sa v politickom i spoločenskom živote                                     stravovať sa nezdravo 
ale i v živote Cirkvi so zodpovednosťou a produkovať len plastový odpad

byť vnímavý: čítať, študovať spravodajské portály,     pracovať len pre vlastné vrecko
zapájať sa do zdravej kritiky a rozumne diskutovať o problémoch                                                  

spievať, počúvať hudbu, skladať piesne, tancovať, športovať                   znečisťovať životné 
prostredie a týrať zvieratá

podeliť sa s druhými v rámci možností            vykorisťovať pracujúcich, zneužívať lásku iných,  
vyčerpávať vlastné telo

vyjsť si do prírody a chrániť životné prostredie       zakopať svoj talent a nadanie, byť lenivým, 
nestarať sa o veci, na všetko sa sťažovať, kritizovať,

byť pesimistom.
obdivovať stvorenstvo, žasnúť nad vesmírom  
a chváliť Stvoriteľa.                                                                                                      

Zdroj: YOUCAT po slovensky
(Spracovala: Jana Dzurovčinová)
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Spievať chvály spolu 
s anjelmi
Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom,

že si vypočul slová mojich úst.
Budem ti hrať pred tvárou anjelov.
(Žalm I38,I)

Slová žalmov otvárajú moje oči
pre tajomstvo našich modlitieb a spevov.
Nemodlíme sa iba za seba.
Neplníme si len vlastnú náboženskú
povinnosť.
Ponárame sa do nebeskej bohoslužby,
do chvál anjelov, ktorí stoja okolo tvojho
trónu
a, opakujúc trikrát, spievajú: Svätý!
Túžim sa vo svojej modlitbe
spojiť s anjelmi a hľadieť na tvoju tvár.

Pri modlitbe často vidím iba seba a svoje
problémy.
Daruj mi schopnosť hľadieť tak ako hľadia
anjeli.
Anjeli sa v modlitbe otvárajú a pri chválach
sú sústredení len na teba.

Daruj mi účasť na anjelských chválach,
aby som pri vzývaní celkom zabudol na seba
a upriamil svoj pohľad na teba,
Stvoriteľa celého sveta, ktorý všetko nesie,
ktorý je prítomný tu a teraz.
Keď ťa chválim celým srdcom ako anjeli,
plním úlohu, ktorú mám ako stvorenie – 
- ďakovať za svoju existenciu.
Verím, že keď sa ty staneš stredom mojej
duše,
vtedy aj ja nájdem cestu k sebe
a vôkol mňa sa otvorí nebo.
Potom bude tento svet v poriadku.
Daj teda, nech a môj hlas pridá
k hlasom anjelských chvál
a daruj mi čosi z ich ľahkosti.
Amen.

Zdroj:  Anselm Grün – Daruj mi široké srdce

(spracovala Anna Sabolová ml.)   

Modlitby

Modlitba k Ukrižovanému  (Dobrý a preláskavý Ježišu)
Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše
Ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky, ako aj
opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s
veľkým dojatím a bolesťou duše, uvažujem a rozjímam o Tvojich piatich ranách. Mám pred
očami, čo o Tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si
spočítať všetky svoje kosti (Ž 22,17).
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Ovládnite svoje
zmysly
“Milovaní synovia, prijmite pozvanie k

obráteniu, ktoré Vám Cirkev predkladá,
najmä v tomto pôstnom čase.
V tomto čase žiada od vás nebeská Matka
skutky pokánia a obrátenia. Modlitba by
mala byť vždy sprevádzaná vnútorným a
plodným seba záporom. Ovládnite svoje
zmysly, aby ste mohli panovať nad sebou a
svojimi nezriadenými náruživosťami. Oči
nech sú skutočným zrkadlom duše:
Otvárajte ich, aby ste vnímali svetlo dobra a
milosti a ďalej ho odovzdávali, ale zavrite ich
pred každým vplyvom zla a hriechu. Svoj
jazyk používajte len pre slová dobra, lásky a
pravdy, preto každé slovo nechajte vzniknúť
v kruhu najhlbšieho ticha. Vaša myseľ nech
sa otvorí len myšlienkam pokoja a
zmilovania, pochopenia a záchrany a
nedajte sa zviesť k predsudkom,
ohováraniu, alebo dokonca ku
zlomyseľnosti a odsudzovaniu. Vaše srdce
nech sa trvalo uzatvára pred neviazanosťou,
nezriadenou príchylnosťou k sebe samým,

tvorom a k svetu, v ktorom žijete, aby sa
mohlo otvoriť pre plnosť lásky k Bohu a
blížnym. Ako ešte nikdy potrebujú mnohé z
mojich padnutých detí práve teraz vašu
čistú a nadprirodzenú lásku, aby sa mohli
zachrániť. V mojom Nepoškvrnenom Srdci
vás všetkých budem vychovávať k čistej
láske. To je pokánie, ktoré od vás žiadam,
milovaní synovia: To je víťazstvo nad sebou
samým, ktoré musíte dosiahnuť, aby ste sa
pripravili na úlohu, ktorá vás očakáva a
dokázali uniknúť nástrahám, ktoré vám
pripravuje môj protivník. Nasledujte svoju
nebeskú Matku denne v čistote, tichosti a
vernosti, ona sama vás zavedie na cestu
Ježiša ukrižovaného. To je odriekanie, cesta
dokonalej poslušnosti, cesta utrpenia a
sebaobetovania. Je to cesta na Kalváriu,
ktorú aj Vy musíte prekonať. Neste pritom
každý deň svoj kríž a nasledujte Ježiša až po
splnenie veľkonočného tajomstva. Tak mi
dáte aj vy mohutnú silu na príhovor, aby
som mohla otvoriť zlatú bránu Srdca môjho
Syna a rozliať plnosť jeho milosrdenstva.“
Zdroj:  Gobbi Stefano- Kňazom

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)   

1. čítanie: Lv 19, 1-2. 17-18
Ž: 103, 1-2. 3-4. 8+10. 12-13
Refrén: Milostivý a milosrdný je Pán.
2. čítanie: 1 Kor 3, 16-23
Evanjelium: Mt 5, 38-48

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Koniec prvej časti reči na vrchu smeruje náš pohľad k základnej evanjeliovej filozofii. Je
radikálnou a odráža v sebe silu Božej moci, ktorá vo vzťahoch siaha ďaleko za ľudskú
pomstu. Príkaz „Miluj svojho blížneho“ posúva k radikálnejšiemu „Milujte svojich
nepriateľov“. Je to vôbec reálne? Zvlášť tam, kde sa nepriatelia dopúšťajú strašných činov?
Zastaviť filozofiu odplaty, modliť sa za nich, dať viac, neodvracať sa, ale milovať... To zhŕňa
Kristovo: „Buďte dokonalí.“ Ako miluje Boh, pokiaľ je sám takto radikálny vo svojej láske?
Napodobniť sa ho dá asi len sčasti, napriek tomu je to cesta kresťanského zmýšľania.

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára
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Pred 30 rokmi pápež menoval nových
biskupov na neobsadené stolce

Praha 14. februára (TK KBS) Zmeny v

spoločnosti, ktoré nasledovali po novembri
1989, umožnili normalizovať aj situáciu
Katolíckej cirkvi vo vtedajšom
Československu. Pred 30 rokmi, 14.
februára 1990, vymenoval pápež Ján Pavol
II. päť nových biskupov vo všetkých doteraz
neobsadených diecézach. Po prvýkrát od
druhej svetovej vojny tak svojich biskupov
mali všetkých 13 československých diecéz.
Niektoré z nich pritom patrili medzi
najdlhšie neobsadené z diecéz katolíckej
cirkvi vo svete. 
Biskupom v Brne sa stal Vojtěch Cirkle, za
českobudejovického biskupa bol
vymenovaný Miloslav Vlk, biskupom v
Banskej Bystrici sa stal Rudolf Baláž,
košickým Alojz Tkáč a rožňavským Eduard
Kojnok. Pápež vo februári 1990 vyjadril
uspokojenie nad tým, že biskupi môžu byť
vymenovaní skoro po jeho rokovaní s
podpredsedom československej vlády
Josefom Hromádkom, ktorý ponúkol
normalizáciu situácie a následne obnovenie
diplomatických vzťahov bez akýchkoľvek
podmienok. 
Noví biskupi boli vymenovaní krátko pred
historickou návštevou pápeža v
Československu. To sa teda stalo prvou
krajinou východnej Európy (po rodnom
Poľsku), ktorú Ján Pavol II. navštívil. Pápež
prišiel 21. apríla 1990 na pozvanie
prezidenta Václava Havla a kardinála

Františka Tomáška. Okrem iného na
pražskej Letnej slúžil svätú omšu, počas
ktorej predniesol homíliu v češtine. Druhý
deň svojho pobytu potom pápež strávil na
moravskom Velehrade a na Slovensku.

Pre ľudí v núdzi a bez domova po prvýkrát
pripravili Ples chudobných

Košice (TK KBS) Pre ľudí v núdzi, bez

domova a rodiny bez vlastného prístrešia si
v Košiciach po prvýkrát pripravili Ples
chudobných. Hotel Centrum sa v sobotu
15. februára 2020 od 16:00 zaplnil približne
200 hosťami. Ples zorganizovala nezisková
organizácia Oáza – nádej pre nový život v
spolupráci s Úsmevom ako dar, Majákom
nádeje a Arcidiecéznou charitou Košice.
Myšlienka organizovania plesu vznikla v
duchu hlavného motta: „Milovať človeka a
pomáhať mu žiť.“ Organizátori chceli týmto
nultým ročníkom pozdvihnúť núdznych,
búrať predsudky, a zároveň zdôrazniť, že
títo ľudia sú súčasťou našej spoločnosti.
Ples zorganizovali svojpomocne a bude sa
niesť v štýle jednoduchého pohostenia a
dobrej zábavy. Do rytmu hrala gospelová
skupina Kalich, ktorá sa osobnými
výpoveďami snaží motivovať ostatných na
zmenu života. 
Súčasťou večerného programu bola
tombola a program pre rodiny s deťmi,
informovala Silvia Hrabčáková z
Arcidiecéznej charity v Košiciach. 
Zdroj: www.tkkbs.sk

(spracovala Anna Sabolová, ml.)
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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 24.02.2020 24.02.2020 dodo 01.03.202001.03.2020
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 1.3. - 7.3. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Sabolová.       
Zmierna poklona Sviatosti oltárnej na konci fašiangov bude v utorok; na stolíku pri východe
z kostola sa môžete zapísať do celodenného rozpisu. Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu
oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodinu, môže za obvyklých podmienok získať
úplné odpustky. V pondelok večer poklona nebude.
Farské kreple: Na rozlúčku s fašiangami pozývame v pondelok večer po sv. omši do
pastoračného centra na farské kreple.
Popolcová streda je dňom pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôžu
nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno
prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). 
Zbierka na charitu bude na budúcu nedeľu.
Krížové cesty: K pôstnemu obdobiu patrí pobožnosť krížovej cesty. Budeme sa ju modliť v
stredy s deťmi a v piatky s birmovancami pred sv. omšami. V nedele budú krížové cesty o

1430 . Na prvú pôstnu nedeľu sa krížovú cestu modlia členovia Ružencového bratstva.
Pôstne kázne: Po nedeľnej pobožnosti krížovej cesty vás v našom farskom kostole pozývam
na pôstne kázne. Kazateľom bude ThLic. Jozef Kohut, Phd., prefekt Kňazského seminára sv.
Karola Boromejského v Košiciach.
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 už len v dnešnú

nedeľu od  1530 do 1630 a bez poplatku. Tešíme sa na vás aj na budúcu sezónu. 
Rozpis lektorov:
Popolcová streda: 16.00 hod. - p. Kavuličová, p. Gedorová; 18.00 hod. – H. Uhlíková, I.
Grominová; 
Prvá pôstna nedeľa: 08.00 hod. – rod. Š. Fenika; 10.00 hod. – rod. Slivková.
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LITURGIcKýLITURGIcKý PRoGRAmPRoGRAm odod 24.02.2020 24.02.2020 dodo 01.03.202001.03.2020

„To, čo nemôžeš napraviť, je najlepšie znášať.“ (Lucius Seneca)

PPoNdELoKoNdELoK 24.02.202024.02.2020 Sv. omša: 1800 + Michal Demčo (1. výročie) 

UU ToRoKToRoK 25.02.202025.02.2020
Zmierna poklona Sviatosti oltárnej 

Sv. omša: 800 + Jozef, Júlia, Mária

Ukončenie pokl.: 1800

SS TREdATREdA 26.02.202026.02.2020
Popolcová streda

Deň pokánia v celej Cirkvi; pôst a
zdržiavanie sa mäsitého pokrmu 

Sv. omša: 1600 + Alfonz Lačný 

Sv. omša: 1800 + Milan, Helena, František 

ŠŠ TvRToKTvRToK 27.02.202027.02.2020
po Popolcovej strede 

Poklona Olt. sv.: 1700

Sv. omša: 1800 + Eva Kolečavová 

PP IAToKIAToK 28.02.202028.02.2020
po Popolcovej strede 

Krížová cesta: 1730

Sv. omša: 1800 ZBP Erika Čarná (45 rokov) 
(mládežnícka)

SS oBoTAoBoTA 29.02.202029.02.2020
po Popolcovej strede   

Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 za duše v očistci       

Sv. omša: 1800 ZBP Ivan, Matúš, Radovan     

NN EdEľAEdEľA 01.03.202001.03.2020

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Sv. omša: 800 ZBP Igor 

Sv. omša: 1000 za farnosť       

Krížová cesta: 1430 + pôstna kázeň


