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Biskupi zrušili dišpenz... 

...od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach. Pre všetkých, ktorí ho môžu zachovať,
platí tak cirkevné prikázanie: „V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši.“
(KKC 2042) 
Ako záväzné je učenie Cirkvi? Možno učenie Cirkvi považovať za učenie Ježiša? Niekoľko
citátov, o ktoré môžeme oprieť svoju vieru v Cirkev:

„A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“
(Jn 1, 14)

"Urobte všetko, čo vám povie!" (Jn 2, 5)
"Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho." (Mk 9, 7)
„Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev.“

(Mt 16, 18)
„Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo
rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt

18, 18)
„Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude

ho súdiť v posledný deň.“ (Jn 12, 48)
"Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?... Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ." 

(Sk 9, 4 – 5)

A na margo cirkevných prikázaní: „Záväzný ráz
týchto pozitívnych zákonov vynesených
pastorálnou autoritou Cirkvi má za cieľ zabezpečiť
veriacim naozaj potrebné minimum ducha
modlitby, morálneho úsilia a rastu v láske k Bohu a
k blížnemu.“ (KKC 2041)

(spracoval Marcel Stanko)
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Tour de Hungary
Deň „ŠTVRTÝ“

Po svätej omši, kým sa nezačnú schádzať

ľudia na modlitbu posvätného ruženca pred
večernou svätou omšou sa môžeme
porozhliadať po bazilike. Tú vznešenosť
histórie, posvätnosti a Ducha Svätého tu
cítime na každom kroku, pri každom
pohľade na hocijaké miesto baziliky. Bazilika
je nádherne vyzdobená rôznymi basreliéfmi
a nástennými maľbami a ornamentmi. Na
hlavnom oltári je malá soška Panny Márie s
Ježiškom na rukách v zasklenom obraze.
Dookola rámu obrazu sú zlaté lúče. Niečo
podobné ako okolo obrazu slziacej Panny
Márie v Bazilike vo Vranove nad Topľou.

Pod obrazom sú v ráme uložené zlaté, alebo
strieborné napodobeniny rôznych častí tela,
ktoré boli tu na tomto mieste zázračne
uzdravené. Ruky, nohy, oči, ústa, uši, jazyk,
... Vedľa obrazu sú dve sochy letiacich
anjelov. Nad obrazom je súsošie svätej
trojice. Nad celým oltárom je stropná
freska, ktorá zobrazuje malého nemého
pastierika oviec, ktorému sa v korune duba
zjavila Panna Mária s Ježiškom na rukách.
Vedľa oltára sú nádherné sklenené vitráže.
Na ľavej strane je svätý František a na pravej
strane je svätý Jozef s ľaliou v ľavej ruke a s
Ježiškom na pravej ruke. Druhá stropná
freska znázorňuje svätého Ladislava.

pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)

1. čítanie: Jer 20, 10-13
Ž: 69, 8-10. 14+17. 33-35
Refrén: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
2. čítanie: Rim 5, 12-15
Evanjelium: Mt 10, 26-33

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Nikomu sa nechce zakúšať odstrkovanie či dokonca prenasledovanie. Lenže často je
spoločensky nevítané pevné zotrvávanie na určitom postoji. Každý totalitný režim sa najprv
snaží zlikvidovať ľudí pevných zásad. Ak chce niekto hlásať Krista, nádej v Boha, zmysel
života, ktorý sa neopiera o víťazstvo kapitálu alebo príslušných vládcov, ale dobra, musí
počítať s rizikom. Kristus o strachu misionárov vie. Smeruje ich pozornosť preto k
podstatnému: Nebojte sa , ste v rukách dobrého Boha. Misionár je v prvom rade človek
viery, ktorý s nádejou v Božiu moc porážajúcu sebaväčšie zlo, nesie radostnú zvesť
evanjelia. (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára
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Radosť a spokojnosť...

Každý z nás je plne vybavený pre život za

akýchkoľvek okolností. Narodili sme tak, že
sa vieme radovať. Od Boha sme dostali
milosť za milosťou. Don Bosco bol
mimoriadny človek, mal veľké srdce, široký
pohľad, bol plný radosti, bol plný odvahy,
bol charakteristický svojou vášnivosťou,
svojou čistotou myslenia, jasnou mysľou a
túto radosť zo života prinášal všade kam
prišiel. Dokonca aj keď bol už starý a chorý.
Don Boscov lekár raz povedal, že don Bosco
je chodiaci liek. Na konci života bol už
zhrbený, ale stále bol plný radosti. Vieme,
že aj koncom života bol stále pripravený ísť
do Ríma a postaviť tam kostol Božského
Srdca. Takto zhrbený človek a pritom plný
radosti a odvahy. To je náš vzor.
Našim problém je to, že sme často svojhlaví
(riadiaci sa iba svojou hlavou) namiesto
toho, aby sme boli odhodlaní. Radosť zo
života je niečo iné ako uspokojenie túžob.
Radosť zo života je stav mysle, ktorý je daný
celou mojou bytosťou. Nie iba pozitívnymi
okolnosťami. Potom z nás vyžaruje radosť
nie len vtedy, keď sa dejú pekné veci v
našom živote ale aj vtedy, keď máme
nepríjemnosti. Inak to nie je radosť. Radosť
je ľudskou kvalitou, ale je to aj dar Ducha
Svätého a ako taká nezávisí na
okolnostiach. Je to spôsob ako sa staviame
k veciam vo svojom živote. Je to stav mysle,
ktorá prestupuje všetkým. A robí to
spôsobom nezávislým na okolnostiach.
Keď naša radosť závisí od vonkajších
okolností, nie je to radosť, je to
spokojnosť. Musíme teda rozlišovať medzi
radosťou, ktorá nezávisí na vonkajších
okolnostiach a radosťou, ktorá závisí od
uspokojenia. Spokojnosť je podmienená
forma radosti a závisí od vnútorných alebo

vonkajších okolností, od naplnení túžob.
Vidíme, že naša spokojnosť je často
postavená na tom, že ovládame - naše
materiálne veci, čiže naše vlastníctvo.
Napríklad vlastníctvom je aj moja práca,
služba, často ľudia okolo mňa, hoci si to ani
neuvedomujem. Takáto radosť je
postavená iba na našom vlastníctve a
kontrole, je potom základom našich
ťažkostí aj nášho smútku. Lebo vytvára aj
negatívne sily v našom živote. Vytvára
nereálne očakávania, vytvára
ambície a stáva sa základom prípadnej
úzkosti. A pretože moje túžby sú iné ako
túžby ľudí okolo mňa, stávajú sa zdrojom
konfliktov a súperenia. Výsledkom je
rivalita, nesúhlas a zatrpknutosť.
Katastrofa. Nereálne túžby sú receptom pre
nespokojnosť. Sme svojhlaví, namiesto
toho, aby sme boli odhodlaní trpezlivo
zveriť všetko Bohu, pýtať sa Boha, nechať
to na Boha a riadiť sa Božou odpoveďou.
Nechať vnútornú radosť v sebe rásť.
Robíme to vtedy, keď sa modlíme k Duchu
Svätému, aby sme si viac a viac
uvedomovali dary radosti, ktoré v sebe
máme. Keď sa takto modlíme, stávame sa
schopní žiť svoj život v plnosti. Navonok sa
to prejavuje v tom, že začneme dávať
radosť iným. Prestaneme ju hľadať pre
seba. Neodmietame svet, učíme sa ho iba
vnímať inak. Zistíme, že vlastná hodnota
nie je založená na vonkajších veciach ale v
tom, čo je v nás. 
Moja hodnota je vo mne. Moja radosť je vo
mne. A to vychádza z mojej duše. Keď je

moja duša zakotvená v Kristovi, potom byť

radostným je niečo normálne a budem

vítaný na každom mieste kam prídem a

budem prinášať iba radosť.
Zdroj: Finnegan, Jack, SDB. online.
duchovnecvicenia.sk/na_ceste 

(spracovala Jana Dzurovčinová)
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Nezabudnime na otcov

“Skutkom i slovom a so všetkou

trpezlivosťou si cti svojho otca, aby zostúpilo

na teba požehnanie od neho a aby ti jeho

požehnanie ostalo naveky.“ (Sirachovec 3,9)
„A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k
hnevu, ale vychovávajte ich prísne a
napomínajte ich v Pánovi.“ (Ef 6,4)
Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých
otcov, otcovstvo a vplyv otcov na
spoločnosť. Deň otcov sa na Slovensku
oslavuje tretiu nedeľu v mesiaci jún.
Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane
v štáte Waschington už v roku 1910.
Američanka Sonora Smart Doddová si
chcela uctiť všetkých otcov ako bol ten jej.
Veterán občianskej vojny William Jackson
Smart po smrti manželky musel vychovávať
šesť detí sám. Sonora vnímala svojho otca
ako hrdinu a hneď, ako sa dozvedela, že
matky majú svoj sviatok, navrhla, aby
podobný mali aj všetci otcovia. Prvá
neoficiálna oslava sa konala v deň
narodenín Sonorinho otca 19. júna 1910.
Popularita sviatku narastala a tretia júnová
nedeľa sa postupne stala sviatkom všetkých
otcov. V roku 1966 prezident Lyndon
Johnson podpísal prezidentské vyhlásenie, v
ktorom určil tretiu nedeľu v júni ako
oficiálny sviatok Dňa otcov.
Známe slovenské porekadlo hovorí: „Aký
otec, taký syn!“ A väčšinou je to pravda. No
sú aj výnimky, medzi ktoré patril aj svätý
Alojz Gonzaga, ktorého liturgická
spomienka pripadá na 21. jún, v tomto roku
je to nedeľa otcov. Jeho otec bol pyšný, že zo
syna bude smelý vojak, tmolil sa od malička
pomedzi delami a rozprával neslušne ako
vojaci. Matka sa toho zhrozila a keď manžel
musel na čas opustiť rodinu, usilovala sa

odučiť chlapca všetkej zlobe, ktorú pochytil.
Chlapec priľnul k jej láskavým
napomínajúcim slovám a v budúcnosti sa
snažil žiť tak, aby nikdy neurazil Pána Boha.
Na začiatku štúdia štvrtého ročníka teológie
vypukla v krajine epidémia a Alojz sa  zapojil
do služby chorým. Nevedno či zomrel na
následky nákazy, alebo vyčerpania. Pápež
Benedikt XIII. vyhlásil sv. Alojza Gonzagu za
nebeského ochrancu mládeže, zvlášť
študentov.
Tak, ako je osobitná každá jedna ľudská
povaha, tak je osobitné i každé manželstvo
a každá rodina so svojimi vlastnými a
neopakovateľnými problémami. Ako
kresťania vieme, že na uzdravenie rán v
rodine je najvhodnejšia živá voda – viera. Z
rodín sa pomaly vytráca duchovno. Viera a
náboženstvo v rodinách nebýva už často
žité, ale trpené, nanajvýš prijímané. Mnohí
bratia a sestry žijúci v manželstve, nevedia
pochopiť, že zanedbávanie života viery je
nedostatok a zlo. V takomto prostredí sú
vychovávané deti, s veľkým rizikom, že keď
ony dorastú, budú ešte ľahkovážnejšie.
Viera je dar. Jej garantom a defenzorom v
rodine má byť práve otec. V súčasnej dobe –
dobe krízy autority všeobecne, aj úloha a
pozícia otca v rodine často zlyháva. Podľa
biblie je otec nepopierateľnou hlavou
rodiny. V Starom zákone nesporne vykonáva
kňazskú službu. Začína i končí modlitby,
požehnáva jedlo i členov rodiny. Otec je v
rodine i symbol Božej spravodlivosti a
milosrdenstva. Postupne nadobudol tento
symbol duchovný význam, ktorý završuje
Ježiš, ktorý pojmom Abba – Otecko,
dôverne označuje samotného Boha.
Pokoncilová Cirkev vo svojom chápaní
rodiny veľmi často vyzdvihuje práve ľudské
otcovstvo ako participovanie na otcovstve
Božom. Otec v rodine je viditeľným a



stran
a 5

hmatateľným symbolom Božieho
otcovstva, a to vo všetkých otcovských
poslaniach a povinnostiach: vo vzťahu k
manželke je symbolom Božej lásky k
ľudstvu, v plodení je symbolom Božieho
stvoriteľského úkonu a symbolom
Trojičného obcovania, vo výchove je
symbolom Božej lásky k podriadeným
tvorom, symbolom Božej spravodlivosti a
milosrdenstva, v celkovom postavení v

rodine je zasa otcovstvo sprítomnením
kňazskej služby Cirkvi, ktorá sa takto cez
splnomocnenie krstu dostáva až k
rodinnému stolu. Ďakujme za otcov, aj za
duchovných,  Pánu Bohu a zahŕňajme ich
modlitbami! 

Zdroj: Sväté písmo, Internet, Životopisy svätých,
Psychológia a pastorácia – Zborník prednášok                                                                                     

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 

Požehnanie pre deti

Milosrdný a dobrý Bože,

ďakujem ti za deti, ktoré si nám daroval.
Každé dieťa je jedinečné.
Niekedy netuším, čo sa v ich vnútri
odohráva.
A niekedy, keď mám veľa vlastných starostí,
mám pocit, že je toho na mňa príliš.

Požehnaj moje deti a sprevádzaj ich svojím
požehnaním na ich cestách, aby vždy a
všade cítili, že sú pod tvojou ochranou.
Drž nad nimi svoju dobrú ruku,
aby dokázali rozvíjať a zdokonaľovať dary,
ktoré si do nich vložil.
Ochraňuj ich pred nebezpečenstvami,

falošnými priateľmi a negatívnymi vplyvmi.
Daj, aby poznali pravdu o sebe a svoju
hodnotu.
Daj, nech sa dary, ktoré si im daroval,
premenia na požehnanie pre ne samé, ale aj
pre ostatných ľudí.

Daj, aby som uveril, že každé dieťa je
zahrnuté tvojím požehnaním, aby som im
vedel dať slobodu.
Držíš nad nimi ochrannú ruku.
Staráš sa o ne.
Povedieš ich správnou cestou, a to aj vtedy,
keď nebudú rozumieť, čo im chcem
povedať.
Preto verím v to, že požehnávaš moje deti,
ktoré takto požehnané vykročia na cestu
svojho života.

Otvor mi oči, aby som pochopil požehnanie,
ktorého sa mi dostáva prostredníctvom
detí.
Žehnáš ma cez ne.
Daj, aby sme boli jeden pre druhého
požehnaním.
Amen.

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

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

Do Fatimy prišli pútnici pri 100. výročí
zhotovenia fatimskej madony

Fatima 16. júna (RV) Do Fatimy sa v

sobotu vrátili pútnici pri príležitosti stého
výročia zhotovenia fatimskej madony, ktorá
bola po prvýkrát vystavená 13. júna 1920,
ale tiež v súvislosti so spomienkou na druhé
zjavenie Matky Božej trom pastierom v Cova
de Iria (13. 6. 1917). 
Pôvodnú mariánsku sošku, ktorej výrobu si
objednal ctiteľ Matky Božej Gilberto
Fernandes dos Santos, a z brazílskeho
cédrového dreva vytesal rezbár José Ferreira
Thedim z Lapy (podľa vzoru jeho domácej
madony), obdivovali stovky pútnikov. Ako
prvý prišiel kardinál António dos Santos
Marto, biskup diecézy Leiria-Fátima.
Sprevádzali ho rektor svätyne Carlos
Cabecinhas, Elvira Sequeira, zástupcovia
kultúry z obce Torres Novas, odkiaľ
pochádzal zadávateľ diela. 
Zhruba metrovú sošku Madony požehnal 13.
mája 1920 fatimský farár Manuel Marques
Ferreira, ale do kaplnky zjavenia bola

prenesená až o mesiac neskôr, pretože
vtedajší portugalský režim zakazoval
náboženské manifestácie. O niekoľko rokov
neskôr (6. 3. 1922) kaplnku úplne zničil
dynamitový útok, však soška vyviazla bez
poškodenia, pretože kostolníčka Maria
Carreira ju každú noc ukrývala do bezpečia.
V päťdesiatych rokoch ju jej autor
zreštauroval. 
Pri slávnostných príležitostiach býva soška
ozdobená korunou, ktorá je jedinečným
exemplárom. Vyrobený bol v Lisabone. Je to
dielo, na ktorom tri mesiace zadarmo
pracovalo dvanásť umelcov. Váži 1 200
gramov a je posiata 313 perlami a 2 679
drahými kameňmi, ktoré venovali
portugalské ženy ako výraz vďaky za to, že
Portugalsko nevstúpilo do Druhej svetovej
vojny. Do koruny bola vsadená guľka, ktorá
zranila sv. Jána Pavla II. pri rímskom atentáte
(13. 5. 1981). 
Mariánsku sošku po prvýkrát slávnostne
korunoval arcibiskup Evory 13. 5. 1947. Od
tejto doby fatimská madona veľakrát
precestovala celý svet na znamenie mieru a
lásky, a to na návrh jedného berlínskeho
farára, ktorý krátko po druhej svetovej vojne
požiadal o jej návštevu vo všetkých
európskych hlavných mestách a
biskupstvách až k hraniciach s Ruskom.

Zdroj: www.tkkbs.sk  

(spracovala Anna Sabolová, ml.)
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VV čASEčASE oDoD 22.06.2020 22.06.2020 DoDo 28.06.202028.06.2020

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 28.6. - 4.7. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Marta Vardžiková.   
Zbierka na dobročinné diela Svätého otca bude na budúcu nedeľu i  na slávnosť sv.
apoštolov Petra a Pavla.
oznam cykloklubu FPM: Z dôvodu pandémie sme zrušili našu tohtoročnú cyklopúť do Srbska
a rozhodli sme sa, že ostaneme doma, na východe, na našom Zemplíne. Navštívime niekoľko
drevených kostolíkov, Domček Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom a kňazský seminár v
Košiciach. Túto cyklopúť obetujeme za našu farnosť, za čistotu našej mládeže a za nové
kňazské a rehoľné povolania. Samozrejme, že pripojíme k ním aj vaše úmysly, ktoré nám
vložíte do označenej zásuvky-šuflíka novej skrine pri hlavnom východe z kostola. Zároveň vás
prosíme aj o podporu modlitbou. Ďakujeme vám aj za vaše milodary. Boh vás žehnaj!
Skriňa v predsieni kostola obsahuje aj ďalšie zásuvky. Od tejto nedele využívajme ich na
príspevky za Mariannum, za Katolícke noviny a prípadne iné veci, ktoré sa oznámia.

Trepec 2020: V nedeľu 28. júna o 1100 bude svätú omšu v Trepci celebrovať J. Em. kardinál
Dominik Duka, arcibiskup pražský. (V sobotu 27. júna sa pán kardinál zúčastní na slávnosti

odhalenia a požehnania pamätnej tabule v Dlhom Klčove so začiatkom o 1030 v miestnom

rím.kat. kostole a podvečer v zátoke Domaša Dobrá o 1930 bude sláviť sv. omšu za uzdravenie
sveta, po ktorej bude nasledovať slávnostné požehnanie lodí a vodákov na Slovensku.)
Platné protiepidemické opatrenia: dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a
sviatky už neplatí (!); vstup a pobyt v kostole s rúškom (výnimku majú ženích s nevestou a
prvoprijímajúce deti); dezinfekcia rúk pri vstupe; odporúčané šachovnicové sedenie (medzi
obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu
obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať); dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať,
kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu); nepodávať si ruky; z obradov úplne vylúčiť
osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného
ochorenia; usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre
osoby v rizikových skupinách; rozdávanie svätého prijímania na ruku; častá dezinfekciu
priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. 

ohlášky:
Lukáš VARDŽIK, syn Antona a Moniky rod. Michalovej, bývajúci vo Vranove nad Topľou, a
Mgr. Michaela SPUSTOVÁ, dcéra Martina a Jany rod. Srnkovej, bývajúca v Čemernom,
ohlasujú sa 2. krát.
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LITURgIcKÝLITURgIcKÝ PRogRAMPRogRAM oDoD 22.06.2020 22.06.2020 DoDo 28.06.202028.06.2020

„Tam, kde každý rozkazuje, nikto neposlúcha.“ (španielske príslovie)

PPoNDELoKoNDELoK 22.06.202022.06.2020 Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 + Mária Dobranská 
(1. výročie) 

UU ToRoKToRoK 23.06.202023.06.2020

Sv. omša z nasledujúcej slávnosti  

Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 + Tomáš (30. výročie) 

SS TREDATREDA 24.06.202024.06.2020
Narodenie sv. Jána Krstiteľa
(slávnosť) 

Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 + Igor Bankovič 

ŠŠ TVRToKTVRToK 25.06.202025.06.2020 Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 + Vojtech a Jozef   

PP IAToKIAToK 26.06.202026.06.2020 Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 + Michal Tabaka (10. výročie)      

SS oBoTAoBoTA 27.06.202027.06.2020

Večerná sv. omša z nasledujúcej
nedele 

Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 ZBP Anna (70 rokov)     

NN EDEľAEDEľA 28.06.202028.06.2020
13. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ
(11:00 SV. OMšA V TREPCI)

Sv. omša: 800 za farnosť        


