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Minulú nedeľu sme slávili odpust v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Trepci. Je to

naša každoročná púť, predovšetkým sa týka azda rodákov. Svätá omša a piknik na tráve v
kombinácii s dobrým počasím sú zárukou zasvätenia nedele aj pre ďalších, ktorí si sem zvykli
prísť. 
V tomto roku bolo putovanie iné. Ponajprv preto, že bola k dispozícii loď Bohemia,
minuloročná novinka na hladine Domaše. A potom preto, že loďou sa dopravil aj hlavný
celebrant sv. omše, J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, primas český. Ak ste tam
neboli, tak si to len predstavte, Praha – Trepec. Či sa niekedy niekomu pri stavbe toho kostola
čo i len prisnilo, že bude mať raz takú návštevu? Uvážte - tých, ktorí majú byť povýšení na
kardinálov, si pápež slobodne vyberá spomedzi mužov, ustanovených aspoň v posvätnom
ráde presbyterátu, ktorí vynikajú učenosťou, mravmi, nábožnosťou, ako aj rozumnosťou v
spravovaní vecí. Kardináli pomáhajú pápežovi buď kolegiálne, keď sú zvolávaní, aby
prerokovali dôležité otázky alebo ako jednotlivci, keď v rozličných úradoch, ktoré zastávajú,
poskytujú pomoc rímskemu biskupovi predovšetkým v každodennej starostlivosti o celú
katolícku cirkev. Súčasťou kardinálskeho menovania je udelenie buly, listiny, ktorou im je
pridelený jeden z rímskych kostolov ako tzv. titulárny kostol – kardinál Duka má titulárny
kostol sv. Marcelína a Petra v Lateráne. Takže pre viacerých z nás to bol nezabudnuteľný
odpust.

(pomocou wikipédie.org pripravil Marcel Stanko)
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Tour de Hungary

Deň „ŠTVRTÝ“

Dole kopcom sa pozerám na ten chodník z

inej perspektívy. Toto by bol perfektný zjazd
na horských bicykloch. Poriadny adrenalín.
Stačí malá chyba a ... Konečne sme dole. Aj
bez bicykla to bol adrenalínový zostup.
Neraz sa nám nohy pošmykli na drobných
kamienkoch. Chodníkom k našej ubytovni sa
rozprávame ako to tí pustovníci mohli
vydržať v zime. Ešte si to vieme predstaviť v
lete, popr. na jeseň. Ale v zime? Mráz, sneh,
zima, žiadny prísun potravín, ... no neviem,
neviem, kto by sa na to dnes podujal.
Prichádzame k ubytovni a delíme sa do
dvoch skupín. Pasívna – to sú tí, ktorí sa

nezapojili do aktívnej skupiny a vytvorili si
vlastný program. Aktívna skupina sa
rozdelila na dve podskupiny – príprava
večere a servis bicyklov. Dnes máme na
večeru francúzsku hustú, ale poriadne hustú
polievku. Pre väčších hladošov je tu ešte
doplňujúca večera. Chlieb s domácou
paštétou a čerstvou zeleninou. Po spoločnej
modlitbe sa postupne rozchádzame do izieb
a ideme spať.
Samozrejme, že vy teraz nie. Kým my
budeme naberať nové sily na zajtrajší deň,
vy si za ten čas prečítajte, čo som o tomto
pútnickom mieste našiel na internete.

pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)

1. čítanie: Sir 44, 1. 4-7. 11-15
Ž: 117, 1. 2
Refrén: Choďte do celého sveta a hlásajte
evanjelium.
2. čítanie: Ef 4, 1-7. 11-13
Evanjelium: Mt 28, 16-20

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Dnes si pripomíname dve veľké osobnosti, najväčších vzdelancov svojej doby, ktorí pre
lásku ku Kristovi a k evanjeliu boli ochotní odísť do vzdialených a barbarských končín.
Akokoľvek bola ich misia len čiastočným príspevkom k pokresťančeniu oblastí našej zeme,
jej význam je nesporný. Na živote týchto svätcov môžeme sledovať praktické naplnenie
Ježišových slov z dnešného evanjelia. Ostáva otázkou, ako sa tieto Pánove slová odrážajú
do dnešných dní a do našej vlastnej viery.etajú. (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára
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...pretože Katolícka Cirkev sa
nemýlila v žiadnej veci, o ktorej
tvrdila, že v nej má pravdu

Pokračujeme slovami Petra Johna

Kreefta...
Lebo:
Mala pravdu o vojne. Žehná Gándhího
nenásilie, ale nepožaduje ho a neoslavuje
vojnu,.
Mala pravdu o Najsvätejšej Trojici. Boh
použil Cirkev nato, aby zjavil Trojicu,
najväčšie tajomstvo zo všetkých tajomstiev,
a skrze ňu definoval a odmietol všetky
ostatné alternatívy a nepochopenia.
Mala pravdu o sviatostiach, keď sa vyhla
spiritualizmu, aj mágii, aj symbolizmu.
Mala pravdu o človeku, ktorý nie je a nikdy
nebude žiadnym Bohom, ani anjelom.
Mala pravdu v tom, že milosť od Boha vždy
predchádza pred prirodzenosťou,
potvrdzuje a zdokonaľuje ju, nesúperí s ňou
ani ju neponižuje.
Mala pravdu v tom, že človek nie je úplne
hriešny, ani úplne svätý. A aj tým najväčším
hriešnikom hovorí, že sú stále pozvaní k
obráteniu a k svätosti, a svätcom tiež
pripomána, že sú tiež hriešni.

Mala pravdu v tom, keď našich nepriateľov
videla aj naľavo (komunizmus) aj napravo
(fašizmus).
Mala pravdu v tom, keď sa stavala proti
totalitným režimom na Východe (vrátane
tých moslimských).
Mala pravdu o islame, keď ho považovala
za blud, či bludárstvo a zároveň za
náboženstvo, ktoré uctieva rovnakého
Boha ako Židia a kresťania - no s veľkou
nedokonalosťou, keďže neuctieva Krista
ako Pána.
Mala pravdu o rozvode. Kristus ho jasne
odsúdil a zakázal, a Katolícka Cirkev toto
posolstvo nepozmeňuje, ale nefalšované
ho odovzdáva ďalej. 
Mala pravdu ohľadom “teológie tela” -
ohľadom dávania a prijímania lásky v
manželstve aj partnerstve, postavenú ako
radikálnu reakciu na najväčšiu a
najničivejšiu revolúciu našich čias -
sexuálnu revolúciu.

Pri každej skúške jej učenia bola Cirkev
taká, ako ju opisuje G.K. Chesterton
(anglický spisovateľ, esejista, novinár a
katolícky filozof): “Ako zlatý voz, ktorý

uháňa po divokej ceste stáročiami vinúcej

sa nebezpečnými, úzkymi a skalnatými

horskými chodníkmi a pritom sa vyhýba

strašným priepastiam na oboch stranách.

Rýchlo sa nimi ženie, no pritom nikdy

nepadá, sem-tam sa zapotáca, no vždy

zostáva stáť, pretože jej veliteľ pevne drží

opraty nepokojných koní, zatiaľ čo všetky

herézy (bludy) padajú na obidve strany.”

Zdroj: KREEFT, Peter. 40 dôvodov, prečo som katolík
(spracovala Jana Dzurovčinová)

som katolík...
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Bratia zo Solúna

Z dejín nášho národa poznáme okolnosti

príchodu a pôsobenia solúnskych bratov
svätého Cyrila a Metoda na územie Veľkej
Moravy v roku 863. Poznáme aj zásluhy
týchto vzácnych mužov pre nás. Vymysleli
písmo, ktorým sa dali vyjadriť zvuky reči
našich predkov. To malo 38 písmen a nazvali
ho hlaholikou. Reč našich predkov povýšili
na spisovnú a liturgickú. Taktiež začali u nás
nový obrad tým, že do latinského zaviedli
starosloviensku reč. Dopomohla k tomu aj
mimoriadna udalosť, ktorá sa udiala počas
zahraničnej cesty svätého Cyrila a Metoda
do Chazarskej ríše.
Chazari boli veľký turko-tatársky národ,
ktorý už dnes neexistuje. Rozplynul sa po
porážke Rusmi v 10.storočí. Chazarská ríša
sa rozprestierala medzi Azovským a
Kaspickým morom, Volgou a Dneprom.
Vyslanci byzantského cisára Michala III. sa
vydali na cestu koncom roka 860. Plavili sa
Čiernym morom až prišli do byzantskej
kolónie na poloostrove Krym, do gréckeho
mesta Chersonésos. Tu prečkali nepriazeň
počasia a na jar v roku 861 pokračovali cez
Azovské more na sever do hlavného mesta

Chazarskej ríše Itiľ, ktoré ležalo neďaleko
dnešného ruského mesta Astrachán. Podľa
životopisca tu Konštantín Filozof viedol
hlboké teologické dišputy nielen o
Najsvätejšej Trojici s chánom, za čo si
vyslúžil od neho uznanie. Chán ho chcel
obdarovať, no Konštantín požiadal o
prepustenie skupiny asi 200 gréckych
zajatcov. Počas tohto pobytu sa mu podarilo
pokrstiť asi dve stovky Chazarov. Na
spiatočnej ceste do Konštanínopola sa opäť
zastavili v Chersonése. Tam sa bratia naučili
židovskú reč aj ich písmo, preložili osem
častí mluvnice a tým si získali väčšie
vedomosti aj sa rozprávali o viere s tunajším
ľudom. Veľa sa modlili a dostali od Boha
osvietenie. Keď sa dopočuli, že pápež
Klement bol v zajatí na Kryme a tam aj
zomrel, že  jeho telo odpočíva na dne mora,
Konštantín sa pomodlil: „Verím v Boha a
dôverujem svätému Klementovi, že ho
nájdem v mori a že ho stadiaľ vynesiem“
Presvedčil arcibiskupa a všetko
duchovenstvo, aj nábožných mužov, vysadli
na čln a šli na to miesto. More sa veľmi
utíšilo a keď tam prišli, začali so spevom
kopať. Zrazu sa objavilo mnoho svätého
oleja a tymianu, potom sa objavili aj sväté
pozostatky. Vzali ich a za veľkej úcty a oslavy
všetkých občanov ich preniesli do mesta,
ako sa o tom píše v spise Nájdenie svätého
Klementa. Nájdenie tejto relikvie im neskôr
otvorilo bránu k pápežovi Hadriánovi II. Keď
sa pápež dozvedel o tomto ich veľkom
skutku, vyšiel im oproti až pred mesto Rím a
z vďačnosti položil bohoslužobné knihy na
oltár v chráme Panny Márie Snežnej, čím
vyjadril uznanie staroslovienčiny za
bohoslužobný jazyk. Mesto Chersonésos
dobyli a zničili Mongoli v 14.storočí. Dnes z
neho zostal len pôsobivý archeologický park
na okraji čiernomorského prístavného
mesta Sevastopoľ na Ukrajine. Až doposiaľ
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Požehnanie pre

kolegov a kolegyne

Milosrdný Bože, skôr ako sa poberiem do

práce,
ťa prosím za svojich kolegov a kolegyne.
Na mnohých sa teším.
Niektorých by som však najradšej nestretol.
Niektorí mi naháňajú strach.
Prosím ťa, požehnaj ich všetkých.
Ty miluješ každého z nich.
V každom z nich je tvoja božská iskra.
Každý z nich je Ježišovým bratom alebo
sestrou a vidím v nich jeho tvár.
Pripomínaj mi pri každom stretnutí s nimi,
že si ich požehnal a ja sa stretávam s
požehnanými ľuďmi, ktorých miluješ.
Zmení to môj pohľad na nich.

Požehnaj moju kolegyňu, ktorej sa práve
nevodí najlepšie.
Cítim, že sa ťažko vyrovnáva so sebou a so
všetkým, čo na ňu doma čaká a čo sa od nej
vyžaduje.
Drž nad ňou svoju ruku, aby sa necítila sama
a objavila svoju vnútornú silu.

Požehnaj môjho kolegu, ktorý uteká sám
pred sebou a je preto taký nevypočítateľný,
lebo sa usiluje uniknúť pred vnútorným
chaosom.
Daruj mu vnútorný pokoj, aby dokázal prijať
samého seba a nemusel si svoju citovú
nevyrovnanosť vybíjať v práci.
Daruj mu to, po čom v najhlbšom kúte
svojej duše túži a čo potrebuje, aby dosiahol
súlad so sebou samým.

Požehnaj mojich kolegov a kolegyne a tiež
našu prácu, aby ľuďom prinášala
požehnanie.
Požehnaj našu spoluprácu, aby sme spolu
vytvorili miesto, kde každý bude môcť cítiť a
zažiť Ducha lásky a pokoja.
Amen.

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

Modlitby

tu môžu návštevníci Krymu obdivovať
zrúcaniny hradieb a obytných i sakrálnych
stavieb – medzi nimi i zvyšky byzantských
bazilík, ktoré navštevovali solúnski bratia.
Ľudská zloba sa odzrkadlila v neľudskom
zachádzaní s pápežom Klementom na
Kryme a súčasná história ťažko skúšanej
Ukrajiny a udalosti na Kryme to znova
potvrdzujú. 
Učeníci Cyrila a Metoda boli z územia Veľkej
Moravy vyhnaní, ale dielo oboch svätých
bratov prežilo. Prostredníctvom ich

následovníkov totiž vznikli nové centrá
staroslovienskej kultúry na území dnešného
Chorvátska, Bulharska, Macedónie,
Ukrajiny, Bieloruska, Čiech a samozrejme
Slovenska. Idea úcty ku každému človeku, k
jeho kultúre a humanistické chápanie práva
založené na kresťanských princípoch, to sú
totiž nadčasové atribúty celoživotnej misie
oboch slovanských apoštolov.
Zdroj: Slovenskí jezuiti – Kanada 1963- Svätý Cyril a
Metod, internet - Životopisy svätých                                                                                       

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 
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Zomrel 96-ročný Georg Ratzinger, brat
emeritného pápeža Benedikta XVI.

Vatikán 1. júla (RV) Vo veku 96 rokov

zomrel Georg Ratzinger, starší brat
emeritného pápeža Benedikta XVI.
Emeritný pápež sa len pred týždňom vrátil z
päťdňovej, poslednej návštevy svojho ťažko
chorého brata v nemeckom Regensburgu.
Pripomeňme, že Georg, ktorý bol aj
nadaným hudobníkom, bol posledným
živým príbuzným Benedikta XVI. Boli si
veľmi blízki, za kňazov boli vysvätení v ten
istý deň.
Georg Ratzinger sa narodil 15. januára 1924
v bavorskom Pleiskirchene. Už v 11 rokoch
začal hrať na organe v miestnom kostole. Za
kňaza bol vysvätený 29. júna 1951 vo
Freisingskom dóme spolu s bratom
Josefom. Tridsať rokov (1964-1994) pôsobil
ako zbormajster Regensurskej katedrály.

Fórum kresťanských inštitúcií spustilo
kampaň #vnedeľunenakupujem

Bratislava 1. júla (TK KBS) V nedeľu

nenakupujem. To je názov kampane, ktorú
spustilo Fórum kresťanských inštitúcií.
"Nedeľa patrí rodine. Pre nás, veriacich,

predstavuje aj Deň Pánov, kedy chceme
intenzívnejšie prežívať naše spoločenstvo s
Bohom a medzi sebou. My, ktorí
ľahkovážne a často aj bez rozmýšľania
ideme v nedeľu nakúpiť nejakú maličkosť,
nútime  svojich blížnych v nedeľu pracovať.
Nútime pracovať mamy a  otcov, ktorí aj
kvôli nám chýbajú v nedeľu doma medzi
svojimi. Práca v nedeľu, ak nie je
nevyhnutná, napr. na záchranu životov, nie
je znakom bohatstva, ale skôr chudoby,"
uvádza na stránke FKI. 
"Voľakedy sme boli zvyknutí, ak nám niečo
chýbalo, obrátiť sa s prosbou na susedov.
Dnes radšej ukážeme svoju nezávislosť a
ideme často priamo z nedeľnej bohoslužby
rovno do obchodu – po teplé rožky, soľ,
vajíčka, rezance. Niekde sa rozšíril zvyk ísť
po nedeľnej bohoslužbe “na prechádzku“
do obchodného centra. Záleží na každom z
nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so
svojimi rodinami alebo budú obeťou našej
ľahostajnosti," uvádza ďalej. 
FKI pripomína, že dôležitosť nášho
osobného rozhodnutia vyjadrili aj oficiálni
predstavitelia cirkví. Katolícki biskupi v
Advente v roku 2016 povzbudili veriacich v
úsilí o lepšie prežívanie nedele a upozornili
nás tiež na dôležitý moment:
„Nezabúdajme však, že ak – ako kresťania
katolíci – nezmeníme svoje návyky a s nimi
súvisiace nároky na druhých – nadarmo
budeme vyzývať občianskych
predstaviteľov, aby upravili pravidlá
nedeľného predaja.“ Evanjelická cirkev a. v.
na Slovensku poukázala  na to, že „Božie
prikázanie – Pamätaj, že máš sviatočný deň
svätiť, je v tomto zmysle nielen
povinnosťou, ale aj darom. Darom
zastavenia, darom vidieť veci inak,
usporiadať si hodnoty, nastaviť myseľ aj
srdce iným spôsobom.“
Zdroj: www.tkkbs.sk  

(spracovala Anna Sabolová, ml.)
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VV čASEčASE oDoD 06.07.2020 06.07.2020 DoDo 12.07.202012.07.2020
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 12.7. - 18.7. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Magdaléna Diľová.
Detský denný tábor: V tomto roku ponúkame v rámci farnosti denný tábor v termíne 27. 7.
až 31.7. Prihlášky s informáciami sú v sakristii.
2%: Ešte stále môžete venovať 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je k
dispozícii na stiahnutie z našej webovej stránky.
“V nedeľu nenakupujem”: Milé sestry a bratia, pozývame Vás, aby ste sa pridali k iniciatíve
Fóra kresťanských inštitúcií “V nedeľu nenakupujem”. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie
obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi
rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo
svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu,
požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!  
Protiepidemické opatrenia: Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky č. OLP/5091/2020 zo dňa 19. júna 2020, sa povinnosť nosenia rúšok nevzťahuje na
zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba alebo
od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre (prípadne na zamestnanca, ktorý sa nachádza na
pracovisku sám). Z toho možno vyvodiť, že povinnosť mať na tvári rúško sa pri slávení svätej
omše nevzťahuje na kňaza, pokiaľ je od iných osôb vzdialený aspoň dva metre. Samozrejme,
je potrebné si rúško nasadiť minimálne počas rozdávania svätého prijímania, lebo vtedy kňaz
prichádza do bezprostredného kontaktu s veriacimi. Pre veriacich zúčastňujúcich sa na
bohoslužbe povinnosť nosiť rúško naďalej platí.
Z farskej matriky: V mesiaci jún prijali sviatosť krstu: Alexander Vardžík,
Timea Baranová, Jozef Jakubko, Alexandra Dobošová.
Sviatosť manželstva si vyslúžili: Jakub Adam a Michaela Musáková,
Štefan Tomko a Zuzana Karafová, Ján Krišo a Sandra Tomášová
Rozlúčili sme sa s Máriou Lajčákovou.
Rozpis lektorov:
15. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Musáková; 10.00 hod. – rod. Kľučárová.

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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Združenie veriacich PRo NoBIS čemerné
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Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na mariannum@gmail.com vždy vo štvrtok do 12:00 

Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

LITURGIcKÝLITURGIcKÝ PRoGRAMPRoGRAM oDoD 06.07.2020 06.07.2020 DoDo 12.07.202012.07.2020

„Korene učenia sú horké, ale jeho plody sú sladké.“ (Aristoteles)

PPoNDELoKoNDELoK 06.07.202006.07.2020

UU ToRoKToRoK 07.07.202007.07.2020

SS TREDATREDA 08.07.202008.07.2020

ŠŠ TVRToKTVRToK 09.07.202009.07.2020

PP IAToKIAToK 10.07.202010.07.2020 Sv. omša: 1830 + Helena, Ján a Andrej 
Fedačkoví    

SS oBoTAoBoTA 11.07.202011.07.2020

Večerná sv. omša z nasledujúcej
nedele

Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 za farnosť         

NN EDEľAEDEľA 12.07.202012.07.2020

15. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 ZBP Matej (30 rokov) s rodinou       

Sv. omša: 1000 ZBP Anna Džujková (80 rokov)

Sv. ruženec: 1430


