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Duch Svätý vs. duch sveta

Dar múdrosti (vidieť každú vec Božími očami) môj názor rozhoduje

Dar rozumu (porozumieť Ježišovej náuke) nepoučuj ma

Dar rady (urobiť konkrétnu voľbu v spoločenstve s Bohom) nejak bude, ja si poradím sám 

Dar sily (prekonať ťažké situácie a mnohé bolesti) beznádej, zúfalstvo

Dar poznania (od stvorenia k Stvoriteľovi) využi svet pre seba

Dar nábožnosti (radostné priateľstvo s Bohom) svätuškár, pretvárka svätosti

Dar bázne pred Bohom buď: Boh je strašný, bojte sa 
ho

(pokorné, úctivé a dôverné odovzdanie sa do Božích rúk) alebo: boh som ja, iného niet

(Marcel Stanko)
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Čo znamená “modliť sa”?
Modliť sa neznamená iba venovať určitý

čas dňa naučenej meditácii, alebo čítaniu zo
Svätého písma, či automatickému
odriekaniu ruženca, či iných modlitieb. To
nie podstatou modlitby. Ak má byť modlitba
skutočne modlitbou vyžaduje
predovšetkým vzťah s Ježišom: duchovne
prekračovať svoju prirodzenosť, svoje
starosti aj radosti, svoje prosby, aby sme s
ním nadviazali dôverný a osobný vzťah.
Nevyhnutné je, aby sme urobili mimoriadny
objav, a to ten, že Ježiš nás miluje a volá.
Keď jeho lásku cítime, umožňuje nám to,
aby sme sa rozhodli kedykoľvek ho vo
svojom živote nasledovať. Modlitba je
vlastne nadväzovanie vzťahu s ním, tiché
počúvanie toho, čo nám hovorí.
Tento vzťah môžeme nadviazať ak dáme
Boha na prvé miesto vo svojom živote, vo
všetkých svojich skutkoch. Pýtajme sa: “Boh
by to tak chcel?” Vtedy sa naše modlitby
stávajú pravými modlitbami v najhlbšej
svojej podstate. Meditácia je modlitbou
vtedy, ak si v nej nájdeme okamihy pokoja a
sústredenosti s Ježišom. Keď nevidíme,
nemyslíme na nič iné, len na Ježiša. Ak nám

počas modlitby prídu na myseľ aj nejaké
starosti, obráťme ich na Ježiša a povedzme
mu: “Postaraj sa o to ty, Pane Ježižu, ja už
nemôžem nič urobiť, len sa o tom s Tebou
rozprávať a nechať to na Teba...” Ak sa
modlíme “prosebne”, vždy sa odovzdávajme
Bohu. Aj keď o niečo prosíme, všetko
zverujme Ježišovi tak, aby sa to stalo tak,
ako chce on. Ak vo svojom živote, alebo v
živote svojich blízkych zakúšame nejaké
bolestné chvíle, hovorme o nich s Ježišom
pokojne, lebo vieme, že nás miluje a ukáže
nám cestu, východisko zo situácie.
Najkrajšie sa modlí ten, kto vie, že Ježiš
pozná jeho problémy, ťažkosti, pozná všetko
čo potrebuje, takže sa dáva do rozhovoru s
ním odovzdane, úplne sa mu zverí a teší sa
zo stretnutia s ním. Takáto MODLITBA je
najkrajším okamihom nášho pozemského
života, pretože v tom okamihu vedome
žijeme spolu s Otcom, Synom a Duchom
Svätým.

Zdroj: FORESI, Pasquale: Môžem sa s ním rozprávať
stále.

(spracovala Jana Dzurovčinová)
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Zostávaj vo mne, svätá
žiara

Svätý Bože,

na Turíce si vyhnal ustráchaných apoštolov
zo zamknutého úkrytu,
aby plní odvahy ohlasovali
radostnú zvesť Ježišovho zmŕtvychvstania.
Prehnal si sa ich vnútrom ako búrka
a odvial si z nich všetok prach,
aby mohli prehovoriť k ľuďom.
Rečníkov aj poslucháčov sa zmocnila búrka
nadšenia.
Duch Svätý, zavej svojou búrlivosťou aj ku
mne.
Prenikni ma a odvej zo mňa všetko,
čo ma blokuje a voveď ma do slobody.

Svätý Bože,
ty si sa učeníkom zjavil vo forme ohnivých
jazykov.
Dodal si plameň ich slovám.
Zostávaj vo mne ako žiara,
ktorá ma zohrieva,
aby aj moje slová vydávali teplo,
pretože chladná reč ľudí len rozdeľuje.
Každý sa uzavrie do seba, aby nezamrzol.
Prežiar ma svojím plameňom,
aby moje slová opäť zahoreli
a preskakovali z nich iskry.
Daruj mi hrejivé slová,
ktoré budú ľudí spájať a ktorým budú
rozumieť tak,
ako na Turíce apoštoli rozumeli všetkým
jazykom.
Odhaľ chladné a opovržlivé slová,
ktoré každý deň padajú, a daruj nie len mne,
ale aj celému svetu slová,
ktoré budú spájať, zjednocovať a liečiť.

Keď sa dotkneš ľudských sŕdc,
hovoria jazykom srdca.
Tento jazyk nás spojí,
aby sme ohlasovali veľké veci,
ktoré urobil Boh.
Amen.

Zdroj: Anselm Grün, Daruj mi široké srdce
(spracovala Anna Sabolová ml.)   

Modlitby

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, farár - 0908 047 220; Pevná linka na faru - 057 4426 286;
email: rkcemerne@gmail.com a www.rkcemerne.sk.
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Zrodenie cirkvi -
Turíce

Turíce predstavujú takpovediac „krst“

mladučkej Cirkvi, ktorá začína svoju púť
dejinami. Tento štart je nemysliteľný bez sily
Ducha Svätého. Po Ježišovej smrti okolitý
svet už od apoštolov nič neočakával, bola to
úplne bezvýznamná skupina. Hoci po Veľkej
noci učeníci videli i počúvali
zmŕtvychvstalého Pána, ba dokonca s ním aj
jedli, predsa len neprekonali pochybnosti a
strach. Až zoslanie Ducha Svätého radikálne
mení celú situáciu: apoštoli už nemajú
strach, že by mohli dopadnúť podobne ako
ich Učiteľ na Veľký piatok. Odvážne
vychádzajú z večeradla a všetkým hlásajú, že
Ježišova smrť nie je prekážkou, ale
vrcholným vyjadrením Božej lásky. Vôbec sa
nehanbia, že sú Kristovými učeníkmi,
nechvejú sa strachom pred ľudskými súdmi.
Univerzálnym jazykom lásky ohlasujú nové
posolstvo: Kristovo zmŕtvychvstanie. Nieže
by im Duch Svätý veci uľahčil, zbavil ich
problémov či odporcov, ale premenil ich
srdcia, utíšil búrku v nich.
Duch Svätý, ktorý dáva život Cirkvi, ju od
začiatku uvádza do pohybu. A tak Cirkev
nemôže zostať statická, „neškodná“ pre svoje
okolie. Duch Boží robí z Cirkvi živé
spoločenstvo, ktoré sa hýbe, rastie.
Zmŕtvychvstalý Pán zostáva v tomto
spoločenstve prítomný po všetky dni až do
skončenia sveta. Cirkev vystavaná na Božej
láske, sa rodí ako univerzálna, katolícka,
otvorená pre všetkých, nevylučujúc ani toho
najväčšieho hriešnika. Na päťdesiaty deň po
Ježišovom zmŕtvychvstaní: ľudia rozdelení
rasou, národnosťou, jazykom, kultúrou,
vzdelaním, vekom či pohlavím sa dali
dohromady. Boli schopní zapojiť sa do toho
projektu – nie ľudského, ale Božieho.
Aby učeníci boli schopní vytvárať

spoločenstvo Cirkvi, najprv bolo potrebné
premeniť ich srdcia. Večer na Veľkonočnú
nedeľu Ježiš prichádza k apoštolom a
opakovane ich pozdraví: „Pokoj Vám!“ (Jn
20,21). A obdarúva ich: Prijmite Ducha
Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu
odpustené, komu ich zadŕžite, budú
zadŕžané.“ (Jn 20,22-23) Skutočný pokoj si
my sami nemôžeme dať. Boh svojich
učeníkov veru nešetrí od strastí a
prenasledovania. Pokoj nespočíva v
odstránení problémov zvonku, ale v prijatí
Ducha Svätého. Ako Boh uštedrí človekovi
hlboký pokoj? Robí to skrze odpustenie. Ježiš
neodsudzuje svojich, ktorí ho počas jeho
umučenia opustili a zapreli, ale dáva im
Ducha odpustenia. Svätý František z Assisi  sa
vyhýbal akejkoľvek kritike. Usudzoval totiž,
že ak je obklopený zlom, najskôr sa musí
obrátiť on a nie iní. Kritizovať Cirkev,
znamená pranierovať seba samých.
Odpustenie je prvý dar Zmŕtvychvstalého.
Skutočnosť, že mi bolo odpustené, že som
omilosteným hriešnikom, ma robí
slobodným, aby som aj ja dokázal odpúšťať.
Sami zo seba odpustiť nedokážeme, je to nad
naše sily – hlavne ak nám niekto hlboko
šliapol do nášho života. Len cez mocné
pôsobenie Ducha Svätého môžeme druhému
odpúšťať a vtedy akoby sme ho vystavili
Božej láske a zľutovaniu. Ten, kto nechce
odpustiť, ničí most, po ktorom mal on sám
prejsť.
Boží Duch, ktorý tvorí veci nové, je schopný
premeniť srdce človeka, najhlbšie vnútro
našej osoby. Duch Svätý chce zmeniť naše
vnútorné napätie na slobodu, náš nepokoj
na upokojujúce ticho, ustarostenosť na
pokojnú dôveru, strach na neochvejnú vieru,
temnotu našich sŕdc na jemné svetlo a našu
ľahostajnosť na srdečnú žičlivosť. Dovoľme
mu to.
Zdroj: Katolícke noviny č. 22 – Duchovná obnova –
Prijmite Ducha Svätého 

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 
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Rodičia sú prvými katechétami, píše pápež
František rodinám v Brazílii

Vatikán 27. mája (RV) Aj jedna z

najočakávanejších tohtoročných udalostí
brazílskej cirkvi, desiate národné
sympózium rodín, sa konala formou
videokonferencie. Na virtuálnom okrúhlom
stole sa zúčastnil aj pápež František, ktorý v
nedeľnom posolstve pripomenul, že rodičia
okrem iných výchovných úloh majú svojím
deťom odovzdať katechetizmus. 
Do programu, zvolaného komisiou pre

rodinu a život Brazílskej biskupskej
konferencie, boli pozvaní pastorační
pracovníci tohto sektora. Téma stretnutia
znela "Rodina a vzdelávanie". Pápež
František v posolstve zdôraznil, že "nosí v
srdci všetky brazílske rodiny, a najmä však
tie, ktoré stratili svojich drahých v dôsledku
koronavírusu". V súvislosti s náplňou
sympózia ocenil rodičov, "ktorú v tejto
chvíli dohliadajú na školskú činnosť svojich
detí" a vyzval ich, aby nezabúdali ani na
výučbu náboženstva. "Ste povolaní k tomu,
aby ste boli prvými katechétami svojim
potomkov," napísal pápež František.

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

1. čítanie: Sk 2, 1-11
Ž: 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34
Refrén: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť
zeme. Alebo Aleluja.
2. čítanie: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13
Evanjelium: Jn 20, 19-23

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Jánove rozprávanie udalostí okolo smrti a vzkriesenia Ježiša je veľmi strhujúce. Ježiš stojí
medzi rozochvenými a vystrašenými apoštolmi. Pozdrav „Pokoj vám!“ bol bežným
pozdravom medzi ľuďmi. Pravdepodobne sa tak bežne zdravili apoštoli s Ježišom i pred
jeho smrťou. O to významnejšie zaznieva práve na tomto mieste. Pán opakuje toto prianie
pokoja. Neprišiel súdiť a vyčítať. Prišiel s darom pokoja. To je veľký dar Kristovho
vzkriesenia. Ale on nám priniesol ešte niečo väčšie! Dáva nám svojho Ducha, ktorý
vnútorne spája Boha Otca a jeho Syna. V jeho moci môžeme aj my žiť. Prijmime Ducha
Kristovej lásky!    (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára
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Epidémie nie sú samoúčelné tresty, ale
výzvy na pokánie, vraví biblista

Bratislava 25. mája (TK KBS/Rádio

LUMEN) Epidémie a utrpenia nie sú
samoúčelné Božie tresty, ale výzvy na
pokánia a prejavy Božieho milosrdenstva.
Poukázal na to biblista Jozef Jančovič v
online prednáške o epidémiách v optike
starého zákona. Predsedu Slovenskej
spoločnosti pre katolícku teológiu si
vypočuli a následne s nimi diskutovali
desiatky ľudí. Prednáška bola súčasťou
vzdelávacieho programu Otvárané dvere,
ktorý realizuje Teologická fakulta Trnavskej
univerzity spolu so Židovským kultúrnym
inštitútom. 
Biblista Jozef Jančovič priblížil vo svojej
prednáške tému moru, ako ho opisuje
hebrejský text biblie. U Jeremiáša a
Ezechiela mor pravdepodobne súvisí so
zničením Jeruzalema. "Máme samozrejme

tému moru aj medzi desiatimi ranami
Egypta a tam sa hovorí o piatej rane, ako
morovej rane na dobytku," povedal. 
Texty o more v starom zákone môžu
zvádzať k doslovnej interpretácii. Z nej by
vyplývalo, že aj súčasná pandémia je Božím
trestom. Podľa biblistu Jančoviča treba byť
pri takomto uvažovaní opatrný. Trest nebol
nikdy posledným slovom Boha, ale
milosrdenstvom. 
"Toho si bol vedomý aj Dávid, keď si vybral
mor, tak hovorí, že je lepšie upadnúť do
Pánových rúk, lebo on je milosrdný, ako do
rúk človeka. Tieto proroctvá trestu mali
vždy v istom momente vzbudiť aj istú
nápravu ľudí a myslím, že aj to, čo sa deje
dnes vo svete, nás vedie k hlbšiemu
pohľadu na seba, na druhých a k istému
pokániu," uviedol Jozef Jančovič. 
Online prednášku Jozefa Jančoviča si
vypočulo viac ako 60 ľudí. Priestor bol aj na
otázky. 
Biblista uzavrel, že k vzájomnému
zmiereniu nás vedie všetko, čo prežívame.
Zároveň podotkol, že najväčšie zmierenie s
Bohom za nás urobil Ježiš Kristus.

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

LITURGICKÉ USMERNENIA

Pri vstupe do kostola je k dispozícii dezinfekcia na ruky (sväteničky zostávajú prázdne).

Znak pokoja pri sv. omši vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Pri sv. prijímaní
kňaz/rozdávateľ (sprevádzaný kurátorom s dezinfekciou) podáva sv. prijímanie na ruku -
položí vám hostiu na ľavú dlaň a pravou rukou si ju hneď (!) vložte do úst. Kto by z vážneho
zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred
bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie ako posledný. 
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vv čASEčASE odod 01.06.2020 01.06.2020 dodo 07.06.202007.06.2020

Končí sa veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
Nosenie rúšok má od 28. mája od 12- tej hodiny ďalšiu výnimku: rúška nemusia mať na sebe
počas svadobného obradu (iba!) nevesta a ženích.
Prvý piatok mesiaca – chorých v domácnostiach ešte nenavštívim, iba v prípade ohrozenia
života.
Evanjeliár: V tomto Roku Božieho slova začíname nedele a slávnosti sláviť sprievodom s
evanjeliárom, knihou obsahujúcou sviatočné evanjeliá, ktorú sme pri tejto príležitosti pre
našu farnosť zakúpili. Evanjeliár je pri slávnostných omšiach nesený na úvod v sprievode,
potom je položený na oltár a po prečítaní evanjelia uložený na pripravené miesto. Ak sa
používa evanjeliár, ostaňme po prečítaní evanjelia stáť, až pokiaľ nie je na to miesto položený.
Vzdáme tak úctu Pánovmu slovu. Následne sa na homíliu posadíme.    
Ruženec o 20.00: Zvonom sa každý večer v túto hodinu zvolávame na spoločnú modlitbu
posvätného ruženca vo svojich domovoch za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy
COVID-19, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál.
Spoveď a sv. omša: Vo všedné dni je možné sa vyspovedať pri okne kancelárie. Až do
odvolania zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.
V kostole sú označené miesta - 44 miest dole, 28 miest na chóre, ktoré môžete zaujať
(rešpektujte pokyny kostolníka, prosím). Ostatní musia zostať vonku pri kostole. Či v kostole
alebo mimo kostola zachovajme odstup medzi sebou aspoň 2 metre (okrem členov spoločnej
domácnosti). Máte k dispozícii 4 nedeľné sv. omše: v sobotu večer s platnosťou na nedeľu a

v nedeľu dopoludnia tri (ráno o 730 je sv. omša vyhradená pre seniorov). Pri nedeľnom
slávení je možné využiť i dvor za budovou fary (pri dobrom počasí zvlášť s deťmi). Je tiež
ozvučený, prejdete tam pomedzi faru a garáž. 

ohlášky:
Jakub ADAM, syn Antona a Márie rod. Balintovej, bývajúci vo Vechci, a Michaela
MUSÁKOVÁ, dcéra Mariána a Anny rod. Artimovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 3.krát.

Štefan TOMKO, syn +Štefana a Mariany rod. Bartkovej, bývajúci v Kamennej Porube, a
Zuzana KARAFOVÁ, dcéra Petra a Ľuboslavy rod. Kosturovej, bývajúca v Kamennej Porube,
ohlasujú sa 1. krát.
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LItURgIcKýLItURgIcKý PRogRAmPRogRAm odod 01.06.2020 01.06.2020 dodo 07.06.202007.06.2020

„Hnev je túžba odplatiť zranenie.“ (Aristoteles)

PPoNdELoKoNdELoK 01.06.202001.06.2020
Preblahoslavenej Panny Márie,

Matky Cirkvi (spomienka) 

Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

Sv. omša: 1830 + Mária (40. výročie) 

UU toRoKtoRoK 02.06.202002.06.2020
Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov

(ľubovoľná spomienka) 

Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

Sv. omša: 1830 ZBP Katarína, Jozef, Benjamín, 
Dávid, Martina, Ignác a Mária 

SS tREdAtREdA 03.06.202003.06.2020
Sv. Karola Lwangu a spoločníkov,

mučeníkov (spomienka) 

Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

Sv. omša: 1830 ZBP manželia Tomáš 
a Katarína 

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 04.06.202004.06.2020
Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza
(sviatok)  

Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

Sv. omša: 1830 + Anna Krajčovičová    

PP IAtoKIAtoK 05.06.202005.06.2020
Prvý piatok v mesiaci 

Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

Sv. omša: 1830 za ctiteľov BSJ a členov 
Ruženc. bratstva našej farnosti     

SS oBotAoBotA 06.06.202006.06.2020
Sv. omša z nasledujúcej slávnosti 

Sv. omša: 1500 sobášna sv. omša 
Adam – Musáková  

Sv. omša: 1830 za uzdravenie Márie      

NN EdEľAEdEľA 07.06.202007.06.2020

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
(SLÁVNOSŤ) 

Sv. omša: 730 (SENIORI) za farnosť   

Sv. omša: 900 ZBP Kamil a Helena Biringeroví      

Sv. omša: 1030 + Mikuláš, Anna 
a Mikuláš Bérešoví 


