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150 rokov od vyhlásenia dogmy o neomylnosti pápeža 

Po dlhých debatách pred 150 rokmi Prvý vatikánsky koncil nakoniec 18. júla 1870 za

neprítomnosti protestujúcej koncilovej menšiny slávnostne vyhlásil dogmatickú konštitúciu
Pastor aeternus.

Tento cirkevný dokument, ktorý ihneď schválil Pius IX., mal byť pôvodne prvou časťou
obšírnejšej dogmatickej konštitúcie o cirkvi, ale to sa nenaplnilo z dôvodu predčasného
ukončenia koncilu po obsadení Ríma Talianmi a konci cirkevného štátu 20. septembra 1870.
Dogmatická konštitúcia Pastor aeternus obsahuje štyri kapitoly: o Kristovom ustanovení
apoštolského primátu v blahoslavenom Petrovi; o stálom zotrvávaní primátu blahoslaveného
Petra v rímskych veľkňazoch; o moci a podstate primátu rímskeho veľkňaza; o neomylnom
učiteľskom úrade rímskeho veľkňaza.
Vo štvrtej kapitole dogmatickej konštitúcie Pastor aeternus je rímskemu biskupovi pripísaná
neomylnosť v prípadoch, keď sa vyjadruje „ex cathedra“. Čo však znamená „ex cathedra“?
Spomenutá konštitúcia odpovedá: „Keď svojou najvyššou apoštolskou autoritou z úradu
pastiera a učiteľa všetkých kresťanov definuje náuku viery alebo mravov, ktorá má byť
zachovávaná celou cirkvou.“ Podľa Klausa Schatza „od roku 1870 došlo len jediný raz k
jednoznačnému výroku ex cathedra, totiž v roku 1950 k definícii telesného nanebovzatia
Božej Matky – inak sa pápežský učiteľský úrad pohyboval v oblasti nedefinitívnych
rozhodnutí“.   
Katolícka cirkev sa na Prvom vatikánskom koncile definíciami pápežstva pokúsila určiť svoje
miesto v sekularizujúcom sa svete. Keď už prestali byť samozrejmosťou kresťanské
spoločnosti, cirkev sa zamerala na svoj vlastný inštitucionálny stred. Jurisdikčný primát
pápeža je výrazom cirkvi, ktorá sa predovšetkým vnútorne emancipuje od štátu tým, že má
svoj vlastný jednotiaci článok. A dogma o neomylnosti pápeža poskytuje istotu cirkvi
zhromaždenej okolo pápeža na jej ceste.

(www.postoj.sk; pripravil Marcel Stanko)
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1. čítanie: 1 Kr 3, 5-6a. 7-12
Ž: 119, 57+72. 76-77. 127-128. 129-130
Refrén: Pane, tvoj zákon veľmi milujem
2. čítanie: Rim 8, 28-30
Evanjelium: Mt 13, 44-52 alebo kratšie Mt 13, 44-46

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Kristus v trinástej kapitole Matúšovho evanjelia mnohými spôsobmi popisoval, čo je
typické pre Božie kráľovstvo a jeho rast. Na jej konci kladie otázku, či tomu poslucháči
rozumejú. To však ešte nestavia poslucháčov pred rozhodnutie, či to všetko prijímajú celý
svojím srdcom. Porozumieť obsahu nemusí znamenať prijať ho, avšak ide o dôležitý krok k
viere. Ďalší krok príde zákonite neskôr. V prípade apoštolov sa zakladal na udalosti Veľkej
noci. Až potom sa u nich stretávame s osobným vyznaním viery. Možno nám dnes Pán
kladie rovnakú otázku: „Pochopili ste to všetko?“ Nie je dnešný text výzvou na doplnenie
poznania i pre nás?

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára

Tour de Hungary
Deň „PIATY“

Teraz si lepšie obzerám aj kláštor, ktorý

je spojený múrom s bazilikou. Má tvar
veľkého písmena L a spolu s bazilikou
vytvárajú také malé námestie, ktoré je
oproti novej úrovne terénu o štyri schody
nižšie. Dookola múra pod kolonádou sú
samé spovednice.  Pri ceste je kaplnka a
oproti nej lavičky. Aj tu sa môže v takom
menšom počte veriacich slúžiť svätá omša.
Všade nad kolonádou je vonkajšia terasa
kláštora. Kláštor má druhé podlažie iba na
jednom ramene a to na tom, čo je priamo
pripojené k bazilike. Obchádzame kláštor a

ideme do Reštaurácie svätého Jakuba na
raňajky. Boli také medzinárodné. Pečivo,
chlieb, syry, džemy, maslo, cereálie, mlieko,
kakao, káva. Po raňajkách sa vraciame späť
na ubytovňu. Zasa kolotoč ako každé ráno.
Všetko vyniesť von k autu, všetko
skontrolovať, naložiť a ideme. Vraciame sa
späť k bazilike na spoločné foto a ideme.
Dnes smer Slovensko. Vraciame sa domov.
Čas 9:20. Teraz sa nám ide dobre. Sme
naplnení duchovne aj telesne, ideme
väčšinou iba dole kopcom po dobrom
asfalte, teda, až kým sme neprišli na
križovatku. Znovu sa vraciame naspäť do
dediny Kysterenye. Na kruhovom objazde
odbočujeme doprava na cestu č. 21 smer
Salgótarján. Cesta je krásna, široká,
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novopostavená, na každej strane po dva
pruhy, niektoré časti sú ešte vo výstavbe,
ale vždy máme jeden pruh voľný. Paráda.
Po takej ceste sa ide super. Možno je to
preto, lebo toto je hlavný ťah smerom na
Slovensko, čo nám za chvíľu potvrdila aj
smerová tabuľa Losonc – Lučenec SK 48 km.
Vychádzame z tejto dediny a hneď po
pravej strane máme cyklochodník. Pekný,
nový, asfaltový. Schádzame naňho a
pokračujeme ďalej smerom k slovenskej
hranici. V meste  Zagyvapálfalva na
kruhovom objazde končí cyklochodník.
Ďalej pokračujeme po ceste. Neviem, či tie
mestá sú tak blízko vedľa seba, alebo to
predtým bol iba názov mestskej časti, ale
bez nejakej medzery medzi stavbami
vchádzame do mesta Salgótarján. Kvôli
našej bezpečnosti schádzame z cesty č. 21 a
pokračujeme po ceste č. 211, ktorá ide
súbežne s cestou č. 21, ale nie je taká
frekventovaná. Skoro na konci mesta na
kruhovom objazde sa vraciame späť na
cestu č. 21. Za chvíľu nám smerová tabuľa
oznamuje, že k maďarskému hraničnému
mestu Somoskőújfalu máme 3 km, Fülek -
Fiľakovo SK 16 km a Losonc–Lučenec SK 32
km. Už iba chvíľu. Tri kilometre nás delia od
slovenských hraníc.
S veľkým krikom a piskotom o 10:20
prichádzame k tabuli, ktorá nám oznamuje,
že vstupujeme na pôdu Slovenskej
republiky. Toto si zaslúži foto. Vzájomne sa
vítame doma a po krátkej eufórii sadáme
na bicykle a pokračujeme už po
slovenských cestách. Čas odchodu 10:25.
Zatiaľ sme prešli 29,4 km s priemernou
rýchlosťou 26,8 km/hod. Čistý čas na bicykli
1 hodina a 5 minút. Teplomer ukazuje
27,6°C. 
O 15 minút prichádzame do Fiľakova.
Priemerná rýchlosť nám stúpla na 28,2
km/hod. Cesta je dobrá. Zúžil sa nám počet

pruhov na dva, ale kvalita asfaltu je dobrá.
Ideme trochu dole kopcom, po ceste č. 71.
V centre pod starým hradom stojíme.
Chlapci sa vybrali na prieskum, kde by sme
mohli posedieť vonku aj s bicyklami. Kým
nám chlapci nájdu miesto, krátka bilancia.
Od Szentkúta sme už prešli 42,7 km, s
časom na bicykli 1 hodina 30 minút. 
Asi po desiatich minútach sa presúvame
bočnými starými uličkami do kaviarne
„ROUTE 66“, kde je pekné sedenie vonku aj
s dvorom, na ktorý sme uložili svoje bicykle.
Čas 10:55. Skôr než sa usadíme trochu o
názve tejto kaviarne „ROUTE 66“.
Len máloktorá cesta na svete je taká slávna
a populárna, že jej bolo dopriate zvečnenie
v piesňach a románoch. US Route 66, (tiež
známa ako "Route 66", "The Main Street of
America", "The Mother Road" a "The Will
Rogers Highway"), bola 11. novembra 1926
zaradená do Amerického diaľničného
systému. Viedla z Chicaga, cez Missouri,
Kansas, Oklahomu, Texas, Nové Mexiko,
Arizonu a Kaliforniu, kde v Los Angeles
končila. US Route 66 merala celkom 3 940
km (2 448 míľ). 
27. júla 1985 je nahradená sústavou diaľnic
a bola oficiálne vyradená z Amerického
diaľničného systému. Značná časť vozovky
Route 66 bola rozšírená a použitá pri
výstavbe nových diaľnic. Vďaka snahe
nadšencov v 90. rokoch je zvyšná časť (v
miestach, kde boli diaľnice vedené inou
cestou) stále k dispozícii ako turistická
atrakcia pod menom "Historic Route 66".
Dej amerického animovaného filmu Autá  o
červenom závodnom aute  Bleskový
McQueen sa odohráva práve na tejto ceste
US Route 66.
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)
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Odovzdávanie viery v

rodine

Joachim, Anna a Mária žili v rámci širšej

rodiny, do ktorej patrili starí rodičia, tety,
strýkovia, odrastené deti a ich deti.
Každodenný život bol spoločnou,
rozvíjajúcou sa multigeneračnou realitou. A
taká bola aj viera v Boha. Celý izraelský
národ očakával Mesiáša a pripomínal si
mocné činy, ktoré pre neho Boh vykonal.
Joachim a Anna mali určite osoh zo
spoločnej viery svojej širšej rodiny, národa a
podobne aj Mária, Ježiš. Kiež títo svätí starí
rodičia, ktorých príbeh si uchovávajú
generácie veriacich, nás naučí byť
otvorenými na Božie prekvapenia. Nech nás
učia o dobrodeniach trpezlivosti a vernosti.
A nech nám pomôžu pochopiť, že všetci sme
súčasťou veľkého, úžasného príbehu Božej
lásky voči svojmu ľudu!
O spôsobe odovzdávania viery v rodine
hovoril v homílii nitriansky biskup Mons.
Viliam Judák v rámci Trnavskej novény.
Svätej omši predsedal v Bazilike svätého
Mikuláša v Trnave 20. novembra 2019. Na
začiatku príhovoru po evanjeliu konštatoval,
že každý štvrtý obyvateľ žije bez viery alebo
je aktívne vyhradený proti viere. Teda veľmi
sa nám nedarí zachovať dedičstvo otcov, a
preto mnohí z nás si iste kladú oprávnene
otázku, dokedy ešte budeme môcť hovoriť o
Slovensku ako o kresťanskom? Pretože ono
sa pomaly stáva modernou sekularizovanou
krajinou. Možno Bohu vďaka s menším
tempom ako inde. Biskup Viliam Judák
pripomenul, že aj na Slovensku sú svetové
problémy: „strata zmyslu pre manželstvo a
rodinu, kríza výchovy detí, strata zmyslu pre

zodpovednosť, kríza autority a ich vnímanie.
Prítomnosť týchto znamení krízy nás
privádza k zamysleniu sa nad tým, ako
motivovať nás všetkých, najmä naše rodiny,
ktoré sú determinujúcim prostredím pre
zdravý vývin každého jednotlivca, k
zachovaniu všeobecných ľudských a potom
aj špecificky kresťanských, morálnych
princípov“. Hlavný celebrant následne
položil niekoľko otázok na zamyslenie:
„Uvedomujeme si, že rodina, ktorú tvoria
otec, mama a deti patrí k najcennejším
darom ľudstva? Že nie je nikým a ničím
nahraditeľná a že ani dnes nemá žiadnu inú
alternatívu? Necítime sa menejcenní, keď
naše médiá žalostia z času na čas nad tým,
že sme opäť pozadu, keď v susednom Česku
a inde už zlegalizovali homosexuálne vzťahy,
vrátane možnosti adopcie detí? Sme
nositeľmi nádeje postavenej na serióznych
výskumoch i životnej skúsenosti, že deti
vychovávané v neporušených rodinách
dosahujú lepšie výsledky vo väčšine oblastí
ľudského života? Nerezignovali sme azda na
ideál dobrej katolíckej rodiny?“ Nitriansky
biskup v ďalšej časti homílie podčiarkol, že
prichádzame k Panne Márii aj počas tejto
novény, aby sme sa príkladom jej života
obohatili a vyprosili si potrebnú silu žiť tieto
rodinné dary. „Čo teda Božia Matka hovorí
našim rodinám dnes? Čo musíme zmeniť,
aby sme boli žriedlom života fyzického i
duchovného, aby boli naše rodiny cirkvou v
malom, čiže miestom autentickej rodinnej
liturgie – teda aj modlitby, diakonie a
martýrie, teda aj služby, aj utrpenia? Učme
sa od Svätej rodiny o ktorej čítame, že sama
viackrát nerozumela tomu, čo sa to s ich
rodinou deje,“ povedal. Ďalej vymenoval
niekoľko univerzálne ľudských oblastí, od
ktorých závisí dobrý kresťanský život:
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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

spoločný stôl ako rodinná slávnosť a umenie
odpúšťať. Podľa jeho slov sú naše rodiny
pozvané, aby objavili význam spoločného
stretnutia, zdieľania. „Ak tínedžer nezakúsi,
čo je vôňa nedeľnej polievky, že napriek
jeho mrzutosti sa ho aspoň niekto spýta ako
sa má, čo by ho malo ťahať domov, keď tam
nájde len lístok s nápisom: bageta je v
chladničke?“ Závažnosťou dnešnej doby je
neprítomnosť postavy otca v živote detí a
mladých, čo vyvoláva prázdnotu a

spôsobuje zranenia, ktoré môžu byť aj veľmi
závažné. Pozval prítomných aj k
vzájomnému odpusteniu v rodinách a tiež k
spoločnej modlitbe. Veď „spoločný stôl a
odpustenie nás privádza k modlitbe“. V
závere zveril prítomných i všetky rodiny pod
ochranu Božej Matky.

Zdroj: Lyko Miroslav, Informačný servis nitrianskej
diecézy                                                                         

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 
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LITURgIckýLITURgIcký PRogRAmPRogRAm oDoD 03.08.2020 03.08.2020 DoDo 09.08.202009.08.2020

PPoNDELokoNDELok 03.08.202003.08.2020 Spoveď: 1700

Sv. omša: 1830 ZBP rod. Dobranská; ZBP Ján    

Poklona Olt. sv.: 1915

UU ToRokToRok 04.08.202004.08.2020
Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

(spomienka)

Sv. omša: 700 ZBP Pavol a Viera 

SS TREDATREDA 05.08.202005.08.2020
Výročie posviacky mariánskej

baziliky v Ríme (ľubovoľná

spomienka) 

Spoveď: 1700

Sv. omša: 1830 + Ladislav Baník, Jozef a Mária 
(25. výročie) Leškoví 

ŠŠ TvRTokTvRTok 06.08.202006.08.2020
Premenenie Pána (sviatok)

Prvý štvrtok v mesiaci – deň

modlitieb za duchovné povolania

Spoveď: 1700 + poklona Olt. sv.

Sv. omša: 1830 + Mária (nedožitých 100 r.), 
Jozef a Andrej 

PP IATokIATok 07.08.202007.08.2020
Prvý piatok v mesiaci 

Spoveď: 1700

Sv. omša: 1830 za ctiteľov BSJ a členov 
Ružencového bratstva 

SS oboTAoboTA 08.08.202008.08.2020

Večerná sv. omša z nasledujúcej
nedele

Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 + Štefan a Mária           

NN EDEľAEDEľA 09.08.202009.08.2020

19. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 + Mikuláš 
a zosnulí z rod. Slukovej        

Sv. omša: 1030 za farnosť  

Sv. ruženec: 1430
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vv čASEčASE oDoD 27.07.2020 27.07.2020 DoDo 02.08.202002.08.2020

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 2.8. - 8.8. vedie modlitby pred sv. omšami p.
mária vasiľová. V týždni 9.8. - 15.8. vedie modlitby pred sv. omšami p. mária Feníková.
DeFaDeTa 2020 - Denný farský detský tábor: Inštrukcie k nasledujúcemu táborovému týždňu
pre účastníkov tábora sú k dispozícii v sakristii, u Dadky Slivkovej a na farskej webstránke. V
stredu 29.7. bude súčasťou programu rodinná opekačka na farskom dvore. Pozvaní sú teda aj
rodičia, len si prineste niečo na opekanie.

Požehnanie dopravných prostriedkov: V stredu 29. júla po skončení sv. omše asi o 1915

požehnáme všetky autá, bicykle a iné dopravné prostriedky, ktoré budú na ploche pred naším
farským kostolom. Ktorí máte záujem, môžete to využiť.
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.
2%: Ešte stále môžete venovať 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je k
dispozícii na stiahnutie z našej webovej stránky.
Porciunkulové odpustky: 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v
bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný
na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a
Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté
prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno získať aj vo
františkánskych kostoloch.
Rozpis lektorov:
18. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Jenčová; 10.00 hod. – P. Tóth, R. čelková;
19. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – H. Uhlíková, I. grominová; 10.00 hod. – rod.
Slivková.
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 3. 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.
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LITURgIckýLITURgIcký PRogRAmPRogRAm oDoD 27.07.2020 27.07.2020 DoDo 02.08.202002.08.2020

„Kto nemá bohatých rodičov, môže mať bohaté srdce.“ (anglické príslovie)

PPoNDELokoNDELok 27.07.202027.07.2020
Sv. Gorazda a spoločníkov

(spomienka) 

Sv. omša: 800 za účastníkov DeFaDeTa 2020   

UU ToRokToRok 28.07.202028.07.2020 Sv. omša: 800 + Anna Pavlová (5. výročie) 

SS TREDATREDA 29.07.202029.07.2020
Sv. Marty (spomienka)

Sv. omša: 1830 ZBP Ján a Irena 
(50. výročie sobáša) 

ŠŠ TvRTokTvRTok 30.07.202030.07.2020
Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej,

panny a mučenice (ľubovoľná

spomienka)

Sv. omša: 800 ZBP Juraj Demčo s rod.; 
ZBP Slávka, Ľubor, Slávka a Dominik       

PP IATokIATok 31.07.202031.07.2020
Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

(spomienka) 

Sv. omša: 800 + Ján, Helena a Michal      

Sv. omša: 1400 sobášna sv. omša 
(Haky – Krišová)

SS oboTAoboTA 01.08.202001.08.2020
Prvá sobota v mesiaci

Večerná sv. omša z nasledujúcej
nedele 

Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 na odčinenie urážok NSPM  

Sv. omša: 1830 + Miroslav Kozlovský          

NN EDEľAEDEľA 02.08.202002.08.2020

18. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 za farnosť          

Sv. omša: 1000 za dobrodincov 
DeFaDeTa 2020

Sv. ruženec: 1430 + výmena tajomstiev


