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Cyklopúť 2020 - Tour de Zemplín

Kiežby sme všetci skončili na ikonách! 
Ďakujeme za vašu podporu farskej cyklopúte 2020. 

Nech Pán vypočuje všetky naše modlitby a prijme všetky naše obety, ktoré
sme prinášali na vaše úmysly. 

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

Szentkút by sme mohli preložiť ako svätá

fontána. 
Rímskokatolícka svätyňa Maďarska
Mátraverebély - Szentkút, o ktorú sa stará
rád františkánov, už skoro  800 rokov prijíma
pútnikov z Maďarska a okolitých krajín.
Kardinál-prímas Péter Erdő v roku 2006
vyhlásil Szentkút za najvýznamnejšie
pútnické miesto v Maďarsku. Odpustová
slávnosť  je v nedeľu na Deň Nanebovzatia
Panny Márie – 15. augusta.
V roku 2014 - 2015 prešlo toto pútnické
miesto kompletnou rekonštrukciou, ktorá sa
usilovala o jednotný architektonický dizajn a
vyvinula ekologické prevádzkové

technológie. Bol zrekonštruovaný pútnický
kostol, kláštor, chrámová záhrada,
kongregácia pod holým nebom, pútnický
dom, vytvorili sa nové pútnické domovy,
prijímacie budovy a usporiadalo sa okolie
svätyne. Mozaikovú kompozíciu
obnoveného vonkajšieho oltára vytvoril
slovinský Marko Ivan Rupnik, jezuitský
teológ a mozaikový umelec. Pri
slávnostnom ceremoniáli vysvätil kardinál-
prímas Peter Erdő vonkajší oltár a požehnal
nové zariadenia.
Podľa tradície v roku 1091 uhorský kráľ,
svätý Ladislav, pri úteku pred svojimi
nepriateľmi Cumanmi, sa dostal na okraj
priepasti. Pokračovanie v ceste bolo
beznádejné. Napriek tomu kráľ pohnal
svojho koňa a na mieste, kde sa kôň dotkol
zeme kopytom, keď sa odrazil ku skoku,

1. čítanie: Iz 55, 10-11
Ž: 65, 10a-d. 10e-11. 12-13. 14
Refrén: Pane, navštív našu zem a požehnaj jej
rastliny.
2. čítanie: Rim 8, 18-23
Evanjelium: Mt 13, 1-23 alebo kratšie Mt 13, 1-9

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Prečo nie sú všetci ľudia kresťania? Prečo v moderných dejinách toľko ľudí odmietlo
evanjelium? Dôvodov je iste mnoho, ale je dôležité vidieť, že Kristus túto situáciu
predpovedal. Nie je to teda zlyhanie Božích zámerov. Iste sa dá premýšľať, ako bude Boh
súdiť tých, ktorí evanjelium odmietli. To ale nie je predmetom dnešného textu. Jeho cieľom
je varovať pred „otupeným“ srdcom. Nie je zrejme tak ťažké uzavrieť sa pred Božím hlasom
a nepočúvať. Potom nepomôže ani vysvetľovanie, argumenty či dôkazy. 

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára
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...pre podstatné mená

Pokračujeme slovami Petra Johna

Kreefta...
Pozrite sa na podstatné mená v katolíckej
teológii: Otec, Syn, Duch, Človek, Vernosť,
Čas, Dobro, Zlo, Duša, Nesmrteľnosť, Nebo,
Kráľovstvo, Večnosť, Kráľ, Anjel, Diabol,

Spasiteľ, Pán, Láska... Kde ich je
obsiahnutých viac ako v Cirkvi? 
Kto iný si trúfa používať také hlboké a vážne
slová v našej povrchnej kultúre s úctou, ak
nie pravý katolík? 
Konkrétne podstatné mená sme v Cirkvi
premenili na abstraktné názvy: pravdu na
pravdivosť, Boha na božstvo, človeka na
ľudstvo, matku na materstvo, otca na
otcovstvo, spolu na rodičovstvo. Vieru na
vieru v Boha, dobro na to, čo sa patrí,
úsudok na posudzovanie, myseľ na
mentalitu a podstatu na proces. V Cirkvi sa
stretávam s Pánom, mojim Bohom, a to je
moje absolútne a nezameniteľné Všetko.

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

som katolík...

vyvrel prvý prameň. Kráľ aj kôň v zdraví
prežili tento skok a tak unikli svojím
prenasledovateľom. Na pozadí tejto legendy
je pekný obraz uhorskej literatúry - Svätý
Ladislav je nový Mojžiš (vyvretie vody zo
skaly), ktorý svojimi zákonmi zabezpečil
životu v Uhorsku nové rámce, podobne ako
Mojžiš Židom.
K prvému uzdraveniu mohlo dôjsť
začiatkom 13. storočia, keď sa Panna Mária
v náručí s malým Ježišom zjavila nemému
pastierovi z obce Mátraverebély a prikázala
mu, aby začal kopať do zeme a napil sa z
vyvierajúceho prameňa. Chlapec
uposlúchol. Rečové a sluchové schopnosti
sa mu vrátili.
V roku 1210 pre množstvo pútnikov bol
postavený kostol v obci Mátraverebély,
odkiaľ sa pútnici dostávali k prameňu v údolí
Szentkút procesiou. V roku 1258 už mal
tento kostol odpustkové výsady. Pútnické
miesto od 15. storočia disponovalo
odpustkovými výsadami udelenými
najväčším pútnickým miestam. Pápež

Klement XI. v roku 1700 dal vyšetriť
niekoľko zázračných uzdravení v Szentkúte a
uznal ich pravosť.
Prvá kamenná kaplnka bola postavená v
roku 1705. Z vďaky za zázračné uzdravenie
Jánosa Almásyho v Szentkúte za pomoci
szenkútskeho kňaza-pustovníka Ádáma
Antala Bellágha bol v rokoch 1758 – 1763
vybudovaný súčasný pútnický kostol s
kláštorom. V roku 1970 pápež Pavol VI.
povýšil tento pútnický kostol na baziliku
minor.
Za kostolom vedie od kláštora úzky, strmý
chodníček k jaskyniam pustovníkov, ktorí sa
tu usadili od 13. storočia. Ide o jeden z
najväčších súborov pustovníckych jaskýň v
Maďarsku. Jaskyne boli pustovníkmi
vyhĺbené do mäkkého pieskovca. Posledný
pustovník v Szentkúte, Jozafát Dobát zomrel
v roku 1767. Pochovaný je v bazilike. Z
priestoru pred jaskyňami je pekný výhľad na
celú dolinu. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)
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Sprostredkovateľka

milostí

“Milovaní synovia, som

Sprostredkovateľkou milostí. Milosť je život
samého Boha, ktorého vám
sprostredkujem. Vychádza z lona Otca a je
vám zaslúžený Slovom, ktoré sa stalo
človekom v mojom panenskom lone, aby
vás urobilo účastnými na Božom živote.
Preto sa Slovo samo obetovalo ako výkupné
za vás a stálo sa jediným
Sprostredkovateľom medzi Bohom a celým
ľudstvom. Milosť, aby ste ju dostali, musí
prúdiť z Otcovho lona cez Božské Srdce
Syna, ktorý vám ho sprostredkuje vo svojom
Duchu lásky. Ako slnečný lúč, ktorý
prechádza cez okno a prijíma jeho formu,
farbu a podobu, tak vás môže Ježišom
zaslúžená Božia milosť dosiahnuť len cez
neho. A tak sa stáva, že milosť vo vás
prináša jeho vlastnú podobu a
pripodobňuje vás vždy viac jeho vlastnej
osobe. Božský život môžete dosiahnuť len v
podobe Ježiša a čím viac vo vás narastá, tým
viac vás pripodobňuje jemu, a to tak, že
môžete rásť skutočne ako jeho malí bratia.
Prostredníctvom milosti Otec stále väčšmi
sa s vami spája, Syn sa s vami stotožňuje,
Duch Svätý vás premieňa pre život
Najsvätejšej Trojice, ktorý sa vo vás stáva
stále pevnejším a účinnejším. V dušiach,
ktoré sa nachádzajú v milosti, prebýva sama
Najsvätejšia Trojica. Tento Váš život milostí
má spojenie aj k vašej Nebeskej Matke.
Pretože som skutočnou Matkou Ježišovou,
aj vašou naozajstnou Matkou, uskutočňuje
sa mojim prostredníctvom spojenie medzi
vami a mojím Synom Ježišom. Je to

prirodzený dôsledok môjho Božieho
materstva. Stanúc sa vašou Matkou, stala
som sa prostriedkom, ktorý si Ježiš vyvolil,
aby cez mňa ste sa všetci mohli spojiť s ním.
Ja som opravdivá prostredníčka milostí
medzi mojím synom Ježišom a vami. Mojou
úlohou je rozdeľovať všetkým svojim malým
deťom tie milostí, ktoré prúdia z Otcovho
lona, ktoré vám zaslúžil Syn a vám ich dáva
Duch Svätý. Je mojou úlohou rozdeľovať
milosti všetkým svojim dietkam vždy podľa
osobitnej potreby každého jednotlivca,
ktorú Matka môže dobre rozpoznať. Túto
funkciu vykonávam stále. Dokonalejším
spôsobom ju však môžem vykonávať len u
tých detí, ktoré sa mi zveria v dokonalej
odovzdanosti. V plnosti ju môžem
vykonávať len na vás, milí synovia, ktorí ste
sa mi svojím zasvätením úplne zverili. Som
cestou, ktorá vás vedie k Ježišovi. Som
najistejšou, najkratšou a najpotrebnejšou
cestou pre každého jedného z vás. Keď
odmietnete nastúpiť túto cestu, dostávate
sa do nebezpečenstva, že stratíte správny
smer. Dnes ma chcú mnohí odsunúť
stranou, skoro by ma chceli vyhlásiť za
prekážku na ceste k Ježišovi, pretože nechcú
pochopiť moju funkciu ako prostredníčky
medzi vami mojím Synom. Tak sa mnohé
moje deti vystavujú dnes viac ako inokedy
nebezpečenstvu, že Ježiša nedosiahnu. Ten
Ježiš, ktorého nachádzajú, je často len
výslednicou ich ľudských bádaní a
zodpovedá ich očakávaniam a prianiam, je
to Ježiš, ktorý je formovaný na ich mieru –
nie je to však Ježiš Kristus, praví Boží Syn a
syn vašej Nepoškvrnenej Matky.
Prenechajte sa mi s dôverou a zostaňte
verní, aby som mohla dokonale uskutočniť
svoje dielo ako Sprostredkovateľka milostí.
Každý deň vás budem viesť na ceste môjho
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Požehnanie pre

chorých

Bože, len ty vieš vyliečiť rany.

Ty si skutočným lekárom nášho tela i duše.
Požehnaj moju chorú priateľku, môjho
chorého priateľa, môjho chorého otca,
moju chorú matku....
Požehnaj všetkých chorých, na ktorých
práve myslím.
Cítim, že som bezmocný a neviem jej (mu)
pomôcť.
Slová mi viaznu v ústach.
Bojím sa, že ju (ho) slovami zraním.

Preto ťa prosím, aby si ju (ho) požehnal.
Daj, nech ju (ho) prenikne tvoja liečivá sila a
vylieči jej (jeho) chorobu.
Zohrej ju (ho) svojou láskou, aby vedel(a)

že vo svojej chorobe je pod tvojou
ochranou.
Tvoj svätý a liečivý Duch premôže jej (jeho)
chorobu a prenikne svetlom všetku jej
(jeho) vnútornú temnotu.

Otče, neviem, čo je pre tohto chorého
najlepšie.
Nech sa vo všetkom stane tvoja vôľa.
Posilňuj ju (ho), aby sa vo svojej chorobe
necítil(a) sám (sama).
Naplň ju (ho) Duchom pravdy ako učiteľ,
ktorý žiaka uvádza do skutočného života a
ukazuje mu, na čom skutočne záleží.
Daj, nech je vnímavý(á) a vpustí do svojho
vnútra tvoje svetlo, aby sa všetko v nej
(ňom) premenilo na požehnanie, sila aj
slabosť, zdravie aj choroba, nádej aj
zúfalstvo, strach aj dôvera.
Nech vie, že je požehnaný(á) vo všetkom.
Nech tvoje požehnanie prúdi cez ňu (neho)
aj na tých, ktorí ju (ho) prichádzajú navštíviť.
Požehnaj teda túto chorú (tohto chorého)
dobrotivý a milosrdný Bože, Otec, Syn a
Duch Svätý.
Amen.

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

Modlitby

Syna, aby vo vás mohol rásť až do svojej
dokonalej plnosti. Toto je moje veľké dielo,
ktoré dokončievam ešte v tieni púšte. Pod
mojím mohutným pôsobením ako
Sprostredkovateľky milostí budete vždy viac
v Kristovi pretváraní, aby ste boli schopní

plniť úlohu, ktorá vás očakáva. Teda
odvážne vpred na ceste predznačenej
vašou nebeskou Matkou. (...)“

Zdroj: Gobbi Stefano – Modrá kniha – Večeradlá – Na
sviatok Karmelskej P. Márie                                                                                

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 
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Relikvia srdca svätého arského farára
Vianneyho bude putovať po Slovensku

Bratislava 7. júla (TK KBS) V dňoch 10. -

25. októbra 2020 sa na Slovensku uskutoční
putovanie relikvie sv. Jána Márie
Vianneyho, patróna farárov. Putovanie
relikvie jeho srdca po slovenských
farnostiach má za cieľ povzbudiť vieru a
vyprosiť posilu pre kňazov v aktívnej službe.
Zároveň chce táto iniciatíva v starých a
chorých kňazoch posilniť nádej a vytrvalosť
v službe Bohu, a v mladých mužoch odvahu,
aby dokázali s radosťou odpovedať na Božie
povolanie do kňazstva. 
Púť na návrh hnutia Modlitby za kňazov
podporili slovenskí biskupi na 94.
plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov
Slovenska. 
Počas 16 dní bude putovať relikvia srdca
svätého arského farára podľa nasledovného
programu: 10. (sobota) – Spišská Kapitula,
11. (nedeľa) – Košice, 12. (pondelok) –
Vranov nad Topľou, 13. (utorok) – Prešov
(eparchia), 14. (streda) – Košice (eparchia),
15. (štvrtok) – Rožňava, 16. (piatok) –
Brezno, 17. (sobota) – Banská Bystrica, 18.
(nedeľa) – Krupina, 19. (pondelok) –
Ružomberok, Tvrdošín, 20. (utorok) –
Martin, 21. (streda) – Trenčín, 21. (streda) –
Nitra, 22. (štvrtok) – Hronský Beňadik, 22.
(štvrtok) – Trnava, 23. (piatok) – Trnava, 24.
(sobota) – Bratislava, 25. (nedeľa) – Šaštín-
Stráže, 25. (nedeľa) - Mariánka
Viac informácií o putovaní relikvie je možné
nájsť na webe: 
www.janmariavianneynaslovensku.sk

Dôstojnosť a bezúhonnosť ženy - odkaz sv.
Márie Goretti 70 rokov od jej svätorečenia

Vatikán 7. júla (RV) Svätorečenie

talianskej mučeníčky Márie Terézie Goretti
dňa 24. júna 1950 v Ríme bolo prvým v
histórii, na ktorom bol prítomný aj samotný
vrah. 
V Taliansku patrí Mária Goretti medzi
najuctievanejšie svätice modernej doby. Je
pochovaná v Nettune, 60 km južne od
Ríma, v krypte pod bazilikou, ktorú spravuje
rehoľa pasionistov. Práve v Nettune
podstúpila svoje mučeníctvo 6. júla 1902.
Aktuálnosť odkazu jej svedectva viery a
lásky, keď ako 11-ročná obetovala život na
uchovanie si čistoty, vyjadril biskup Mons.
Mariano Crociata týmito slovami: „V týchto
časoch, keď sa so ženami zaobchádza ako s
predmetmi, nám jej príklad pripomína
dôležitosť dôstojnosti a bezúhonnosti.“
Na svätorečenie Márie Gorettiovej prišlo
viac ako 300 tisíc veriacich a pútnikov.
Uskutočnilo sa preto pred Bazilikou sv.
Petra. Medzi veriacimi na námestí stál aj
vrah svätorečenej, ktorý po odsúdení na 30
rokov väzenia bol po odpykaní si 28 rokov
prepustený za vzorné správanie. Po
prepustení odprosil matku Márie a stal sa
členom tretieho františkánskeho rádu.
V júni uplynulo 70 rokov od svätorečenia
mladej mučeníčky a 16. októbra si
pripomenú 130 rokov od jej narodenia v
Corinalde neďaleko Ancony. Sv. Máriu
Goretti si Cirkev každoročne pripomína
ľubovoľnou liturgickou spomienkou 6. júla. 
Zdroj: www.tkkbs.sk  

(spracovala Anna Sabolová, ml.)
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VV čASEčASE oDoD 13.07.2020 13.07.2020 DoDo 19.07.202019.07.2020
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 19.7. - 25.7. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Ružena Poláková.
Úmysly pútnikov: Do takto označenej zásuvky v skrini pri hlavnom vchode kostola môžete
vhadzovať vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na „Fatimskú trinástku“, teda pri
pútnickej omši 13. každý mesiac až do októbra.
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.
Rozpis lektorov:
16. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Nutárová; 10.00 hod. – rod. Mudráková.
oHLÁŠKY: 
MVDr. Ondrej HAKY, syn Ondreja a Margity rod. Bohinskej, bývajúci v Starej Ľubovni, a MVDr.
Miriama KRIŠOVÁ, dcéra Miroslava a Daniely rod. Baranskej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú
sa 1. krát.

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.



VYDÁVA

Združenie veriacich PRo NoBIS čemerné
Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0908 047 220; 

Redakciu vedie: M. Stanko; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík
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 13.07.2020 13.07.2020 DoDo 19.07.202019.07.2020

„Usilovnosť je matkou šťastia.“ (Miguel Cervantes)

PPoNDELoKoNDELoK 13.07.202013.07.2020
Spomienka na fatimské zjavenie

Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 ZBP Anna Mušinská (60 rokov)        
(na úmysly pútnikov celebruje p. Martin Gajarský,

OSPPE)

UU ToRoKToRoK 14.07.202014.07.2020 Sv. omša: 700 + Radovan   

SS TREDATREDA 15.07.202015.07.2020
Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa

Cirkvi (spomienka)

Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 ZBP Martin a Danka Jenčoví 
(25. výročie sobáša)      

ŠŠ TVRToKTVRToK 16.07.202016.07.2020
Preblahoslavenej Panny Márie

Karmelskej (ľubovoľná spomienka)

Poklona Ol. sv.: 1730

Sv. omša: 1830 + Ján Bumbera        

PP IAToKIAToK 17.07.202017.07.2020
Sv. Andreja Svorada a Benedikta,

pustovníkov (spomienka)

Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 + Anna Krajčovičová       

SS oBoTAoBoTA 18.07.202018.07.2020

Večerná sv. omša z nasledujúcej
nedele 

Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 + Viktória (15. výročie)        

NN EDEľAEDEľA 19.07.202019.07.2020

16. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 za farnosť          

Sv. omša: 1000 ZBP Danka (50 rokov) s rod. 

Sv. ruženec: 1430


