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A Boh videl, že je to dobré...

Kde sa tu vzalo nebo a Zem? Ako vzniklo Slnko,

Mesiac a hviezdy a mnoho iných vecí na zemi?
Biblia nám vždy dáva správnu odpoveď. Rok
Božieho slova nám tento rok dal príležitosť i cez
táborové dni pripomínať si slová sv. písma. Každý
deň sme si pripomínali jeden zo siedmych dní
stvorenia. Stvorenie svetla a tmy, noci a dňa;
stvorenie pevniny a mora, hviezd a slnka;
stvorenie rastlinstva, vodných a iných zvierat a
napokon stvorenie najdokonalejšieho stvorenia
– ČLOVEKA. 
Za celý tento zázrak a za čas, počas ktorého sme
mohli tvoriť spoločenstvo ďakujeme všetkým
ktorí finančne prispeli, pomohli materiálne, ale
aj tým, ktorí venovali svoje modlitby a tak

dopomohli k vytvoreniu úžasnej akcie.
Ďakujeme našim sponzorom: UNIPLAST
MH s.r.o.; Lekáreň BELLADONNA; rodine
Petrovej, rodine Štefanovej, rodine
Novotnej, rodine Liberkovej, farskej
evanjelizačnej bunke, rodinám, ktoré sa
zapojili do opekačky na dvore a všetkým
bohuznámym ľuďom. Nech vám to Pán
odplatí. Ostávame v modlitbách a tešíme
sa na vás opäť o rok.

(Dadka Slivková, vedúca tábora)
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Spomíname

Ten, kto ho poznal si spomenie, ten kto ho mal rád, nikdy nezabudne. 
S bolesťou v srdci si 16. augusta pripomenieme 15. výročie od chvíle, keď
nás navždy opustil manžel, otec, svokor a brat Bartolomej HUDÁK z
Vranova n/T. - Čemerného.

S láskou spomínajú: manželka, syn Marek a dcéra Anna s rodinami.
Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach si stále s nami spomienkami a modlitbami.

Do slovenských kín mieri nový film
"Fatima", premiéra bude v auguste 

Bratislava (TK KBS) "Fatima" je názov

nového historického filmu, ktorý v auguste
prinesie do slovenských kín spoločnosť
Continental film. Jeho distribúciu u nás
zabečuje spoločnosť Foxx Media Group, s. r.
o. Slovensko sa tak stane jednou z prvých
krajín, ktoré novinku uvedú do kín. 
"Strhujúca historická dráma, nakrútená
podľa skutočných udalostí, odhaľuje príbeh
detí, ktoré sa stali svedkami zázraku.
Desaťročná pastierka Lucia spolu so
sesternicou a bratrancom ohlásia, že sa im
v portugalskej Fatime zjavila Panna Mária.
Inšpirujú tisíce veriacich, no musia tiež
bojovať s nedôverou skeptikov. Fatimské
zjavenie navždy zmení ich životy," avizuje
Continental film.
"Keď som počul o novom filme venujúcom
sa udalostiam vo Fatime, pýtal som sa,
prečo zasa nový film. Po jeho zhliadnutí
som pochopil, že doteraz šlo v prevažnej

miere o televízne filmy. Toto nové
spracovanie je však určené v prvom rade
pre kiná. Tomu zodpovedá kvalita jeho
spracovania - od hereckých výkonov, cez
prácu kamery i filmovej hudby. Titulná
pieseň Andreu Bocelliho je v tomto prípade
čerešničkou na torte," hovorí Jozef Kováčik,
programový riaditeľ TV LUX, ktorá je
hlavným mediálnym partnerom
distribútora filmovej novinky na Slovensku. 
Film sa bude premietať vo viacerých
slovenských kinách. Celosvetová premiéra
filmu je plánovaná na 14. august 2020
(pôvodný termín 13.máj 2020 bol
presunutý z dôvodu pandémie), a
Slovensko bude jednou z prvých krajín,
ktoré ho uvedú do kín. Na Slovensku ho
budú premietať v dňoch 13. - 15. augusta
2020. Ďalšie krajiny - ako Španielsko,
Argentína a iné - uvedú film po nás. 
Svätyňa vo Fatime je jedným z
najpopulárnejších pútnických miest na
svete. V roku 2018 ju navštívilo viac ako 7
miliónov pútnikov. Rok predtým, v
jubilejnom roku fatimských zjavení, do
tohto portugalského mesta prišlo okolo
deväť miliónov ľudí.

Zdroj: www.tkkbs.sk  
(spracovala Anna Sabolová, ml.)
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Tour de Hungary
Deň „PIATY“

Objednávame si tekuté, väčšinou kofola a

v menšine pivo. K tekutému dostávame od
Zuzky a o. Marcela mafiny. Za sebou už
máme skoro polovicu kilometrov, a tak sa
nemáme kam ponáhľať. V pohode sedíme,
rozprávame sa, jeme a popíjame. Kým my
budete takto v pohode relaxovať,
poskytnem vám informácie z histórie o
tomto meste a hrade. 
Mesto Fiľakovo, po maďarsky  Fülek,  čo v
preklade znamená uši, sa nachádza v
najjužnejšom cípe stredného Slovenska.
Známe je predovšetkým mohutným
hradom a pekným okolím CHKO Cerová
vrchovina. 
Zrúcaniny Fiľakovského hradu sa
nachádzajú na vrchole skaly takmer v
centre mesta a  sú najvýznamnejšou
pamiatkou mesta. V novo zrekonštruovanej
Bebekovej päťposchodovej bašte sídli
Hradné múzeum. 
Prvá písomná zmienka o hrade je z 13.
storočia, kde sa píše, že Fiľakovský hrad
odolal Tatárskym nájazdom. Počas stáročí
hrad niekoľkokrát zmenil majiteľov. 16. júna
1554 ho zradou dobyli osmanskí Turci a
okupovali ho do roku 1593. O obsadení
Fiľakova sa mienky autorov rozchádzajú.
Podľa zachovaného listu študenta Martina z
9. septembra 1554 zradcovia boli nemeckí
žoldnieri. Historik Miklós Istvánffy
/Istvanfus nar. 1538/ uvádza, že Turkov
vpustil do hradu turecký služobník Aethiops

cez okno, ktoré slúžilo na vyhadzovanie
smetí. Podľa Žigmunda Forgácha /Forgatius
nar. 1510/ údajne František Bebek uvrhol
do väzenia jedného kňaza. Ten, aby sa
pomstil, prezradil miesto nízko položeného
okna jednému Turkovi, ktorého keď z hradu
prepustili, zvesť oznámil sečianskemu
begovi Kara Hamzovi.
Isté je však to, že hrad bol oslabený
neprítomnosťou veliteľa hradu Pavla
Jánossyho a neopatrnosťou strážiacich
vojakov. Pokiaľ vojaci na strednom hrade
popíjali a strážcovia boli premožení v noci
spánkom /či vínom/, väčší počet Turkov sa
pomocou 12 stôp vysokého povrazového
rebríka dostal do horného hradu a zmocnili
sa aj hradnej brány. Obliehaná posádka
dolného hradu pod presilou kapitulovala. 
V tureckom vlastníctve zostal 39 rokov. Stal
sa centrom tzv. fiľakovského sandžaku
(turecký správny okres), ktorý zahŕňal celé
Poiplie. Cisárske vojská 27. novembra 1593
dobyli hrad od Turkov späť.
Po oslobodení nastal „zlatý vek“ Fiľakova. V
17. storočí bol hrad aj mesto
najvýznamnejšie v Novohrade. Stal sa
sídlom komitátov Novohrad, Heves a Pest.
Jeho vojenský a politický význam stúpal zo
dňa na deň. Sem sa utiahla všetka šľachta z
ohrozených oblastí a okrem valných
zhromaždení Novohradu sa tu konali aj
valné zhromaždenia a súdne stolice žúp
Pest-Pilis-Solt a Heves s vonkajším
Szolnokom. Mesto ako hlavné sídlo
Novohradu prežívalo svoj najväčší rozkvet.
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)
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Hrdinstvo Edity

Steinovej

V úvode Prvého Jánovho listu sú

vysvetlené dôsledky skutočného
spoločenstva s Bohom a blížnymi: kresťan

víťazí nad hriechom a svetom, viac nehreší,

niet v ňom strachu, má dôveru v deň súdu,

je istý, že dostane všetko, o čo prosí podľa

Božej vôle a jeho radosť je úplná. Arský farár
Ján Mária Vianney svojím farníkom v
katechéze o Láske k Bohu a blížnym
povedal: „Táto čnosť je nám tak potrebná,

ako je duša potrebná k telu. Kto nemá v

srdci lásku Božiu, pripomína mŕtvolu, v

ktorej niet života a duše.“ Svoj hlboký vzťah
k Pánu Bohu a k blížnym preukázala aj
svätica, ktorej liturgická spomienka pripadá
na 9.augusta. Židovská konvertitka,
karmelitánka a doktorka filozofie Edita
Steinová odmietla niekoľko príležitostí k
úteku pred plynovou komorou. Chcela ostať
so svojim ľudom. Pia XI. už v roku 1933
upozornila na Hitlerovu nenávisť k židom a
prosila ho, aby nemlčal. „Číslo 44074, Edith
Thérèse Hedwig Stein, narodená 12.
októbra 1891 vo Vroclave, žijúca v Echte,
zosnulá 9. augusta 1942.“ Táto stručná
informácia vyšla 16. februára 1950 v
oficiálnom vestníku, ktorý zverejnil zoznam
židov deportovaných z Holandska 7. augusta
1942. Medzi odvlečenými židmi bola aj
karmelitánska rehoľnica Terézia Benedikta z
Kríža, vlastným menom Edita Steinová, a jej
rodná aj rehoľná sestra Róza. Napriek tomu,
že obe konvertovali zo židovstva na
katolicizmus a vstúpili do kláštora, boli
deportované do koncentračného tábora.
Rovnako ako 300 ďalších rehoľníc
židovského pôvodu. Išlo o pomstu
nacistického režimu za pastiersky list

holandských biskupov, ktorý sa v kostoloch
čítal 20. júla 1942. Biskupi v ňom vyzvali k
pomoci všetkým prenasledovaným, vrátane
židov.
Známa filozofka, ktorú inšpirovala najmä
fenomenológia a mystika Terézie Avilskej,
mala pritom niekoľko dobrých príležitostí k
úteku. Ponúkali jej miesto na univerzitách v
Latinskej Amerike, odchod do Palestíny, aj
falošné dokumenty, vďaka ktorým mohla so
zmenenou identitou žiť v niektorom z
odľahlých kláštorov. „Nebolo by správne
využiť výhodu, že bola pokrstená! Keby
nemohla byť účastná osudov druhých, jej
život by bol zbytočný,“ opísal slová Edity
Steinovej novinár Van Kempen, ktorý sa s
ňou stretol v internačnom tábore. Podľa
jedného z väznených pamätníkov pôsobila
medzi ženami ako anjel utešiteľ, potešujúc
jedny, ošetrujúc iné.
Na svojom rehoľnom habite nosila
Dávidovu hviezdu rovnako, ako ostatní židia.
„Milovala svoju dvojitú príslušnosť, aj keď to
vyrušovalo kresťanov aj židov,“ cituje
vydanie vatikánskeho denníka
L´Osservatore Romano jezuitu Xaviera
Tillietta. Karmelitán Didier-Marie Golay zasa
pripomína, že Edita Steinová sa narodila na
sviatok Jom Kipur  a zomrela počas Tisha
B’av, trojdňovej spomienky na zničenie
jeruzalemského chrámu. Aj to akoby
zvýrazňovalo, že celý jej život kresťansky bol
pevne zakotvený v židovskej tradícii, takmer
určovaný rytmom židovskej liturgie. „Židia a
kresťania v tých hrozných dňoch pred 70
rokmi spoločne znášali úzkosť zo zdanlivého
mlčania Boha,“ napísal denník
L´Osservatore Romano.

Zdroj: www.postoj.sk 10.8.2012, časopis Máriina doba
3/2020                                                                  

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 
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Ako nezhasnúť, ale

žiariť...

Keď do miestnosti postavíme sviecu, bude

horieť. Ak však spadne jedna stena, začne
prúdiť vzduch, ak spadne aj druhá vznikne
prievan a plameň uhasí. Podobne je to aj s
človekom. Aby nezhasol, musí mať v živote
vybudovaných podľa českého psychiatra
Maxa Kašparů šesť stien. Predná stena
predstavuje to, čo je pred nami. Musíme
mať nejakú perspektívu, niečo na čo sa
tešíme. Zadná stena charakterizuje ľudí, o
ktorých sa môžete oprieť. Po našej ľavici,
bližšie k srdcu, je stena, ktorá je
charakterizovaná našimi priateľmi. I keď ste

ženatí a vydaté, netreba žiť v manželstve
ako v ponorke. Treba mať priateľa, pred
ktorým si človek môže vyliať srdce. Pravá
stena predstavuje tých, s ktorými v živote
spolupracujeme. Je dôležité, aby na
pracovisku boli dobré vzťahy. Podlaha je
miesto, na ktorom máme pevne stáť a
nepozerať sústavne, že tamto by to bolo
lepšie. Šiesta stena je strop – veci, ktoré nás
presahujú – duchovné hodnoty: kultúra,
umenie, dobro, krása, viera, láska, nádej –
pršia z neba, od BOHA, preto ich dávame na
strop. „Budujte si v živote svojich šesť stien
a nevyhoríte,” hovorí Max Kašparů. 

Zdroj: KONÍČKOVÁ, Jaroslava. Max Kašparů: Budujte si

v živote svojich 6 stien a nevyhoríte, www.eduworld.sk
(spracovala Jana Dzurovčinová)   

1. čítanie: 1 Kr 19, 9a. 11-13a
Ž: 85, 9ab+10. 11-12. 13-14
Refrén: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj
nám svoju spásu.
2. čítanie: Rim 9, 1-5
Evanjelium: Mt 14, 22-33

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Pán Ježiš sa na začiatku štrnástej kapitoly dozvedel o mučeníckej smrti svojho predchodcu
Jána Krstiteľa. Potreboval byť sám a túto skutočnosť prijať. Bol to dotyk blížiacich sa
udalostí jeho vlastného života. Je sám, modlí sa. Možno práve teraz si uvedomil, aká
nezrelá je zatiaľ viera učeníkov. Čo budú robiť, keď zostanú sami? Pán podrobuje ich vieru
skúške. A Peter Ježišovu výzvu obrátil na skutočné cvičenie viery. Ako jediný našiel odvahu
kráčať po vode. Áno, zapochyboval a doslova sa vykúpal. Pre mnohých je tento príbeh
úsmevný, avšak nie je omnoho viac príkladom statočnej viery? Možno je lepšie kráčať vo
viere s chvením ako len všetkých a všetko okolo seba zosmiešňovať.

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára
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LITURgIcKýLITURgIcKý PRogRAMPRogRAM oDoD 17.08.2020 17.08.2020 DoDo 23.08.202023.08.2020

PPoNDELoKoNDELoK 17.08.202017.08.2020
Púť seniorov do Levoče

UU ToRoKToRoK 18.08.202018.08.2020
Sv. Heleny (ľubovoľná spomienka) 

Sv. omša: 700 + Ján Kolečava 

SS TREDATREDA 19.08.202019.08.2020 Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 + Mária Lajčáková 

ŠŠ TvRToKTvRToK 20.08.202020.08.2020
Sv. Bernarda, opáta a učiteľa

Cirkvi (spomienka) 

Poklona Olt. sv.: 1730

Sv. omša: 1830 za zosnulých z rod. Sotákovej 
a Vasiľkovej 

PP IAToKIAToK 21.08.202021.08.2020
Sv. Pia X., pápeža (spomienka) 

Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 + Kamil a Anna Bindasoví     

SS oBoTAoBoTA 22.08.202022.08.2020

Večerná sv. omša z nasledujúcej
nedele

Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 ZBP Michal a Mária Gedoroví 
(50. výročie sobáša)          

NN EDEľAEDEľA 23.08.202023.08.2020

21. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 ZBP Michal      

Sv. omša: 1000 ZBP Jozef a Anna Saboloví 
(35. výročie sobáša) 

Sv. ruženec: 1430
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vv čASEčASE oDoD 10.08.2020 10.08.2020 DoDo 23.08.202023.08.2020

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 16.8. - 22.8. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Anna Kmeťová. V týždni 23.8. - 29.8. vedie modlitby pred sv. omšami p. Helena Sabolová.
Pastoračnú radu prosím o stretnutie v stredu 12.8. po večernej sv. omši v pastoračnom
centre.
Film FATIMA: Pozývame do vranovského kina Mladosť na film „Fatima“, v sobotu a v nedeľu,

15. a 16. augusta o 1930 .
Úmysly sv. omší: V nasledujúcom týždni môžete využiť prítomnosť hostí p. Štefana Mariána
Bankoviča a p. Jána Metoděja Lajčáka a venovať im úmysly sv. omší, ktoré odslúžia na svojom
pôsobisku. P. Ján Metoděj Lajčák pôsobí na Morave v mariánskom pútnickom chráme v
Křtinách pri Brne
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 a vytlačený pri východe z kostola.
Z farskej matriky: V mesiaci júl prijala sviatosť krstu Michaela Katriňáková. Sviatosť
manželstva si vyslúžili: Lukáš vardžik a Michaela Spustová; ondrej Haky a Miriama Krišová
Rozlúčili sme sa s Agnesou Paľkovou a Ing. Pavlom Plaveckým.
Rozpis lektorov:
Nanebovzatie Panny Márie: 08.00 hod. – p. Baranová, p. Sabolová; 10.00 hod. – rod.
Dzurovčinová; 
20. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Š. Fenika; 10.00 hod. – p. Kavuličová, p.
gedorová; 
21. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Musáková; 10.00 hod. – rod. Bačiková.

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 10.08.2020 10.08.2020 DoDo 16.08.202016.08.2020

„Nik nevie čo dokáže až pokiaľ to neskúsi.“ (Publilius Syrus)

PPoNDELoKoNDELoK 10.08.202010.08.2020
Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
(sviatok) 

Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 + Júlia (5. výročie) 

Poklona Olt. sv.: 1915

UU ToRoKToRoK 11.08.202011.08.2020
Sv. Kláry, panny (spomienka) 

Sv. omša: 700 ZBP Zuzany kantorky 
a ekonómka 

SS TREDATREDA 12.08.202012.08.2020 Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 ZBP Irena Grominová 
(životné jubileum)

ŠŠ TvRToKTvRToK 13.08.202013.08.2020
Spomienka na fatimské zjavenie 

Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 + Mária a Michal Gonosoví
(na úmysly pútnikov celebruje p. Štefan Marián
Bankovič, OFM) 

PP IAToKIAToK 14.08.202014.08.2020
Večerná sv. omša z nasledujúcej
slávnosti

Sv. omša: 1830 za farnosť   
(celebruje p. Ján Metoděj Lajčák, OPraem)      

SS oBoTAoBoTA 15.08.202015.08.2020

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE
(SLÁVNOSŤ) – prikázaný sviatok

Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 + Agnesa Paľková     

Sv. omša: 1000 + Ján (10. výročie)           

NN EDEľAEDEľA 16.08.202016.08.2020

20. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 za farnosť          

Sv. omša: 1000 + Michal a Anna Demčákoví 

Sv. ruženec: 1430


