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Pred začiatkom školy...

Ľubica Matušáková pochádza z Oravy a od detstva trpí lámavosťou kostí. Aj preto vymyslela

hračky s hendikepom, Vnímajkov.
Nápad pomôcť deťom, aby dokázali porozumieť ľuďom s hendikepom, sa zrodil na základe jej
vlastných skúseností. Keďže Ľubica nenavštevovala škôlku ako jej súrodenci, s prvými
prejavmi neprijatia sa stretla až na základnej škole. Väčšinou išlo o cudzie deti, ktoré ju
dovtedy nepoznali. Napodobňovali jej chôdzu, ukazovali si na ňu, či špehovali ju pri nákupe v
obchode. „Deti sú na odlišnosti zvlášť pozorné a práve preto je tento vek vhodný na to, aby
sa s touto problematikou oboznámili primeraným spôsobom,“ hovorí.
Pocit prijatia, ktorý zažila vo vlastnej rodine, bol dobrým základom na to, aby vedela prekonať
problémy, ktoré prišli neskôr. Zdôrazňuje, že rodičia a učitelia majú na zaradení
hendikepovaného dieťaťa do spoločnosti a kolektívu kľúčový význam. Z workshopov, ktoré
pre učiteľov organizujú v občianskom združení V.I.A.C, má skúsenosť, že pedagógovia sami
často nevedia, čo je to inklúzia, prípadne čím sa líši od integrácie. „Integrácia spočíva v tom,
že keď príde dieťa do školy, vytvoríme mu všetky podmienky, ktoré potrebuje na bežné
fungovanie a ďalej neriešime. Pri inklúzii sa naozaj zaujímame, či sa dieťa včlenilo do
kolektívu. Inklúzia je vlastne obyčajná ľudskosť,“ vysvetľuje.
Nápad vytvoriť hračky, ktoré by znázorňovali ľudí s rôznymi hendikepmi, vznikol v čase, keď
Ľubica Matušáková navštívila seminár Storytelling v inklúzii. Tam pochopila, aký je v procese
inklúzie dôležitý príbeh. Tým, že sama má malé dieťa, trápilo ju, ako mu vysvetliť, že sa s ním
nemôže hrať tak, ako by chcelo. „Môj syn bol prvým modelovým dieťaťom,“ priznáva. Deti sú

podľa jej názoru malí múdri ľudia, ktorí vnímajú
aj to, čo si myslíme, že ešte nemôžu chápať.
Často dokážu veci presne pomenovať a
vystihnúť ich podstatu.

(www.postoj.sk; pripravil Marcel Stanko)
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Cyklopútnici z Bratislavy a okolia dorazili
do cieľa v Medzilaborciach

Bratislava 18. augusta (TK KBS) V nedeľu

v Medzilaborciach dorazila do cieľa 12.
minoritská cyklopúť. Devätnásť (nielen)
mladých ľudí sa 8. augusta vydalo na cestu
bicyklami naprieč Slovenskom, aby počas 8
dní, navštívili rôzne pútnické miesta, modlili
sa za ochranu Slovenska a sveta pred
duchovnou a biologickou nákazou. Cyklisti v
dobrej atmosfére, v zdraví, bez technických
problémov, sprevádzaní neustálym slnkom
najazdili približne 693 km. 
Duchovné cyklistické dobrodružstvo sa
začalo v Bratislave Karlovej Vsi pri Kostole
sv. Františka. K pútnickým miestam, ktoré

navštívili patrila bazilika sv. Mikuláša v
Trnave, skalné sanktuárium Božieho
milosrdenstva na Hore Butkov, Rajecká
Lesná, Višňové, Hora Zvír v Litmanovej,
Stropkov, Bukova Hirka a Krásny Brod.
Mimoriadnym prekvapením a veľkým
zážitkom pre cyklopútnikov bolo stretnutie
a účasť na rannej svätej omši s otcom
kardinálom Jozefom Tomkom v
Bardejovských kúpeľoch.
Nadšenosť cyklistov a ich námaha sa
stretávala cestou s veľkou ľudskou
žičlivosťou a prijatím. Často okrem plných
cyklistických tašiek museli so sebou voziť aj
plné žalúdky. Okrem dvoch defektov a
niekoľkých pádov sa nikomu nič zlé nestalo.
Každodenná svätá omša, modlitba ruženca
so zastávkami po ceste pri rôznych
kostoloch a modlitba breviára boli posilou
vo fyzickej námahe a zárukou ochrany na
nie vždy bezpečných cestách.  
Zdroj: www.tkkbs.sk  

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

1. čítanie: Iz 22, 19-23
Ž: 138, 1-2a. 2bc+3. 6+8bc
Refrén: Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás,
Pane.
2. čítanie: Rim 11, 33-36
Evanjelium: Mt 16, 13-20

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Keď sa na krst pripravujú dospelí ľudia, príde k situácii, keď sa poučovanie premení na
otázku. Už nemôže ísť iba o zoznámenie sa s obsahom viery či evanjelia. Ale o to, kým pre
nás je Ježiš. Je Boh? A otázku je treba položiť ešte viac osobne. Chceme, aby Boh vstúpil do
nášho života a zachránil nás? Za touto otázkou je skrytý pojem „mesiáš“. Pôvodne
znamenal „pomazaný“ a označoval kráľa, teda vládcu nad celou zemou. Je Ježiš kráľom
celého nášho života? Peter bez váhania súhlasí a vyznáva Ježiša ako Mesiáša. (A my vieme,
ako bolo treba ešte jeho vieru posilniť.) Dnes je ale rovnaká otázka položená nám: Za koho
pokladáme Krista vo svojom živote? Rozhodneme sa pre neho? 

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára
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Tour de Hungary
Deň „PIATY“

Prosperovalo tu evanjelické gymnázium,

rozvíjali sa remeslá a cechy.  Nachádzali sa
tu štyri sakrálne stavby: mohutný
protestantský kostol s dvoma vežami a
farou, rímskokatolícky kostol s farou a
františkánskym kláštorom, dve turecké
sakrálne stavby, dve budovy kúpeľov,
radnica a rezidencie zemepánov, budovy
škôl a gymnázia a ďalšie murované i
poschodové domy. 
Obdobie mieru netrvalo dlho. Hrad bol
viackrát obliehaný a dobýjaný počas
protihabsburgských povstaní ale vždy
odolal. V roku 1682 sa Imrich Tököli za
výdatnej podpory Turkov (60 tisíc vojakov)
sústredil na znovudobytie hradu, čo sa mu
po náročnom obliehaní aj podarilo. Hrad
vyhorel, spolu s ním zhorel aj župný archív
a mesto bolo zničené. Odvtedy je hrad v
ruinách. 
Celkové zničenie mesta bolo tak rozsiahle,
že sa len pomaly znovu zaľudňovalo. Všetky
cechy a remeselnícke dielne sa odsťahovali
do neďalekého Lučenca. V roku 1696 je vo
Fiľakove už len 24 domov zemepánov, 8
domov armalistov (príslušníci nižšej šľachty
v Uhorsku), 13 domov vojakov a niekoľko
obydlí vdov a chudoby. Do Fiľakova sa už
„zlatý vek“ nevrátil. 
O dvanástej hodine vstávame od stola.
Hneď vedľa tejto kaviarne je veľké
Kohányho námestie, ktoré začína súsoším
sv. Anny s Máriou. Na druhej strane
námestia je františkánsky kláštor a kostol

Nanebovzatia Panny Márie. Tu vedú naše
kroky. Tu sa všetci spoločne modlíme „Anjel
Pána“. Po nej spoločné foto a vyrážame.
Smer: Rimavská Sobota.
Máme na výber dve cesty. Vyberáme si tú,
ktorá je skoro o dvadsať kilometrov dlhšia,
ale nie je to hlavný ťah a tak môžeme v
pohode ísť. Cesta č. 571. Ideme po takej
jemnej pahorkatine. Prechádzame
dedinami Šíd, Čamovce, Šurice, Blhovce,
Hodejov, mestom Jesenské, ďalej dediny
Pavlovce, Rimavské Janovce až
prichádzame do Rimavskej Soboty. Bola to
super jazda. Skoro žiadne autá. Ani vetrík
nás netrápil, slniečko nepálilo. Sem tam
malý kopec, zákruta. Jedným slovom
pohoda.
Prechádzame mestom. Na začiatku mesta
nás víta priemyselná zóna. Niečo je tu nové
postavené, niečo po rekonštrukcii a niečo
tu stojí bez využitia. Len tak. Ladom a ničí
ho zub času. S týmto sa stretáme skoro pri
každom vstupe do mesta. 
Mesto je pekné. Celkom do centra
nejdeme, ale aj tak. Historické budovy sú v
novom šate, tie mladšie ich pekne
dopĺňajú. Taká jemná architektúra. Všetko
pekne zladené. Výškou, strechou a farbou.
Za chvíľu vychádzame na hlavný ťah
smerom na Košice, lebo tu budeme spať.
Tu je riadny ruch. Kamióny idú ako na páse.
Potrebujeme odbočiť doľava, na cestu,
ktorá ide súbežne s hlavnou, aby sme sa
dostali k motelu. Konečne máme voľnú
cestu. Prichádzame Euromotelu. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)
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Pápež Pius X. - pápež

eucharistie, blčiaci oheň,

reformátor

Liturgický kalendár pripomína 21.augusta

svätého pápeža Pia X. Rodným menom sa
volal Giuseppe Sarto. Bol nástupcom Leva
XIII. a jeho pontifikát trval od roku 1903-
1914.  Pius X. bol po pápežovi sv. Piovi V.
(1566-1572) najväčším reformátorom.
Historici o ňom hovoria, že dokončil
reformu Tridentského koncilu (1545-1563).
Reformoval misál, breviár, cirkevné právo,
cirkevnú hudbu, sviatostný život, semináre,
biblické a teologické štúdiá a rímsku kúriu.
Založil úradný tlačový orgán Svätej stolice –
Acta Apostolicae Sedis.
Prvé sväté prijímanie je dôležitou udalosťou
v živote každého veriaceho človeka. Práve
pred sto desiatimi rokmi pápež Pius X. znížil
vek detí, ktoré môžu pristúpiť k Eucharistii, z
dvanásť až štrnásť rokov na sedem. 
Pius X., ktorý je označovaný aj za pápeža
Eucharistie. „Pontifikát svätého Pia X.
zanechal nezmazateľnú stopu v dejinách
Cirkvi a bol poznačený veľkou snahou o
reformu, ktorú vyjadrovalo už jeho motto
Instaurare omnia in Christo - Všetko obnoviť
v Kristovi,“  pápež Benedikt XVI. v rámci
jednej zo svojich augustových katechéz
počas generálnej audiencie. „Od začiatku sa
venoval reorganizácii rímskej kúrie, potom
dal zreformovať Kódex kanonického práva,
ktorý neskôr promulgoval jeho nástupca
Benedikt XV. Zaslúžil sa tiež o reformu
vyučovania a formácie budúcich kňazov,
založil viacero regionálnych seminárov,
ktoré dal vybaviť dobrými knižnicami a
zabezpečil pre nich dobre pripravených
profesorov,” vypočítal jeho mnohostranné
aktivity Benedikt XVI.

Medzi rozhodnutia s najširším a
najviditeľnejším dopadom však patrilo
zavedenie nového katechizmu a postavenie
Eucharistie do centra duchovného života
vydaním encykliky Quam singulari z 8.
augusta 1910, v ktorej Pius X. odporúčal
nielen dennú účasť na svätom prijímaní, ale
ktorou zaviedol aj zníženie veku
prvoprijímajúcich detí na úroveň, kedy sú
schopné používať rozum a odlíšiť obyčajný
chlieb od eucharistického.
Za svoj vzor mal arského farára Jána Máriu
Vianneya, ktorého v roku 1905 vyhlásil za
blahoslaveného. Na svojom stole mal jeho
obraz. Za blahoslavených vyhlásil aj iných
horlivých kňazov – sv. Jána Eudesa a
Klementa Máriu Hofbauera. Veľmi si ctil
prácu kňazov. Sám bol horlivým
dušpastierom. Ako biskup chodieval
vypomáhať svojim kňazom pri spovedaní a
kázaní. Jeho príhovory ako pápeža boli vždy
jasné, zrozumiteľné a bolo cítiť v nich
otcovskú lásku a prísnosť. Veľmi horlil za
úctu voči Eucharistii a za obnovu
duchovného života. Za jeho éry sa začala
toľko spomínaná „aktívna účasť laikov na
liturgii“. Jeho cieľom bolo, „aby sa ľudia
nemodlili na omši, ale aby sa modlili omšu“.
Vyzýval aj na časté sv. prijímanie. Povolil
deťom, aby prijali prvé sv. prijímanie čím
skôr, už keď vnímajú rozdiel medzi
obyčajným chlebom a sv. prijímaním.
Dovtedy totiž museli čakať do svojich
štrnástich rokov. Z detstva tohto pápeža sa
spomína príhoda, keď on sám chcel prijať
Telo Kristovo, ale nemohol, lebo ešte
nedovŕšil predpísaný vek 14 rokov. Keď
prosil biskupa, aby mu predsa len dovolil,
biskup mu povedal: „Keď raz budeš
pápežom, môžeš to zmeniť.“ Stalo sa...
Ku sklonku svojho života cítil, že sa schyľuje
k vojne. 2. augusta 1914 vydal apoštolský
list, v ktorom vyjadril veľkú bolesť nad
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nepokojmi a vyzval, aby sa ľudia primkli ku
Kristovi, Kniežaťu pokoja. Krátko na to
dostal zápal pľúc. Choroba rýchlo a zákerne
pokračovala. Pápež zomrel 20. augusta
1914. Na svoju žiadosť ho nebalzamovali a
pochovali ho vo vatikánskych kryptách. V

jeho testamente stálo: „Chudobný som sa
narodil, chudobne som žil, chudobný
zomieram.“ Za blahoslaveného ho vyhlásil
pápež Pius XII. v roku 1951 a za svätého o tri
roky neskôr.
Zdroj: internet – správy z Vatikánu                                                                

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 

Spomíname

“Čas sa nedá zastaviť a bolesť je v srdci stále vrytá. 
Spomienka, tá zostáva, je v našich mysliach skrytá. 
Že čas rany zahojí? To je iba  klam. 
Čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám.“ 

Dňa 30. augusta 2020 uplynie 10 bolestných rokov od chvíle, keď
od nás do večnosti odišiel náš drahý manžel, milovaný otec a najlepší dedko
MICHAL VASIĽ.

S láskou, úctou a vďačnosťou spomínajú  manželka Mária a dcéra Anna s rodinou. 

Ďakujeme za tichú spomienku s modlitbou, všetkým, ktorí na neho nezabúdajú. 

Tweet pápeža na sviatok sv. Heleny: Ľudia
sú cennejší než majetky

Vatikán 18. augusta (RV) V deň

liturgickej spomienky na cisárovnú sv.
Helenu, 18. augusta, sa pápež František
odkazom cez Twitter prihovoril myšlienkou
o hodnote vecí, ktoré vlastníme.
Hodnotnejšie ako akékoľvek majetky sú
medziľudské vzťahy:
„Bohatstvo nás môže hnať k stavaniu
múrov. Ježiš naopak svojich učeníkov
pozýva, aby majetky a bohatstvá premenili
na vzťahy, pretože ľudia majú väčšiu
hodnotu ako predmety a sú cennejší než
akékoľvek bohatstvo, ktoré vlastníme.“

Sv. Helena sa vyznačovala bohatstvom duše
skôr než materiálnym bohatstvom a
prestížou, ktorým sa tešila ešte pred svojím
obrátením v dospelosti.
Svätica žila na prelome 3. - 4. storočia. Bola
matkou rímskeho cisára Konštantína
Veľkého, ktorý Milánskym ediktom v roku
313 po prvýkrát udelil náboženskú slobodu
všetkým obyvateľom Rímskej ríše.
Sv. Helena sa vyznačovala hlbokou vierou a
pozornosťou k potrebám chudobných.
Pripisuje sa jej nájdenie Kristovho kríža vo
Svätej zemi, vďaka nej bolo tiež
vybudovaných mnoho kresťanských
chrámov v Ríme i vo Svätej zemi (chrám sv.
Kríža v Jeruzaleme, apoštolský chrám v
Konštantínopole, chrám Narodenia Pána v
Betleheme). 

Zdroj: www.tkkbs.sk  
(spracovala Anna Sabolová, ml.)
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LITURgICKýLITURgICKý PRogRAMPRogRAM oDoD 31.08.2020 31.08.2020 DoDo 06.09.202006.09.2020

PPoNDELoKoNDELoK 31.08.202031.08.2020 Spoveď: 1700

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

Poklona Olt. sv.: 1915

UU ToRoKToRoK 01.09.202001.09.2020

SS TREDATREDA 02.09.202002.09.2020
Veni Sancte + požehnanie
školských tašiek  

Spoveď: 1700

Sv. omša: 1830 za žiakov, učiteľov a 
nepedagog. zamestnancov škôl

ŠŠ TVRToKTVRToK 03.09.202003.09.2020
Sv. Gregora Veľkého, pápeža a
učiteľa Cirkvi (spomienka)
Prvý štvrtok v mesiaci – deň
modlitieb za duchovné povolania

Spoveď: 1700 + poklona Olt. sv.  

Sv. omša: 1830 + Eva a František

PP IAToKIAToK 04.09.202004.09.2020
Prvý piatok v mesiaci 

Spoveď: 1700

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

SS oBoTAoBoTA 05.09.202005.09.2020
Prvá sobota v mesiaci
(Večerná sv. omša v Bazilike
Narodenia Panny Márie)

Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 Na odčinenie urážok NSPM          

NN EDEĽAEDEĽA 06.09.202006.09.2020

23. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

Sv. omša: 800 za farnosť    

(1030 odpustová slávnosť v Bazilike Narodenia
Panny Márie)
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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 30.8. - 5.9. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Marta Kriváková. V týždni 6.9. - 12.9. vedie modlitby pred sv. omšami p. Margita Baníková.
Prihlášky na 1. sväté prijímanie sú v sakristii. Podmienkou je rímskokatolícke
vierovyznanie, bydlisko v tejto farnosti a minimálny vek pre 1. sv. prijímanie - tretiaci ZŠ.
Prihlášky odovzdajú rodičia do 20. septembra osobne kňazovi (prípadne kontaktujte na čísle:
0908 047 220).
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 od mája 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.
Rozpis lektorov:
22. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Nutárová; 10.00 hod. – rod. Baníková,
rod. Hrubovská; 
23. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Baranská.

oHLÁŠKY:
1. Peter JANČURA, syn Petra a Anny rod. Hudákovej, bývajúci vo Vranove n. Topľou, a Mgr.
Monika JAKUBKOVÁ, dcéra Jozefa a Moniky rod. Bilskej, bývajúca vo Vranove n. Topľou,
ohlasujú sa 2. krát.
2. Jakub HUDÁK, syn Jozefa a Márie rod. Čurlejovej, bývajúci vo Vranove n. Topľou, a Klaudia
DEMČÁKOVÁ, dcéra Jozefa a Dariny rod. Dubinyovej, bývajúca vo Vranove n. Topľou,
ohlasujú sa 2. krát.
3. Tomáš BANÍK, syn Františka a Heleny rod. Kaňuchovej, bývajúci v Prahe, a Anna
HANŠPACHOVÁ, dcéra Daniela a Jany rod. Kamarýtovej, bývajúca v Prahe, ohlasujú sa 2. 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 24.08.2020 24.08.2020 DoDo 30.08.202030.08.2020

„Pred sebou neutečieš.“ (Lucius Seneca)

PPoNDELoKoNDELoK 24.08.202024.08.2020
Sv. Bartolomeja, apoštola
(sviatok) 

UU ToRoKToRoK 25.08.202025.08.2020
Sv. Ľudovíta (ľubovoľná
spomienka)

SS TREDATREDA 26.08.202026.08.2020

ŠŠ TVRToKTVRToK 27.08.202027.08.2020
Sv. Moniky (spomienka) (výročný deň uctenia slzenia milostivého obrazu

Vranovskej Panny Márie)

PP IAToKIAToK 28.08.202028.08.2020
Sv. Augustína, biskupa a učiteľa
Cirkvi (spomienka) 

SS oBoTAoBoTA 29.08.202029.08.2020

Večerná sv. omša z nasledujúcej
nedele 

Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 + Jozef, Júlia a Jozef Repčinoví, 
+ Michal Mihok     

NN EDEĽAEDEĽA 30.08.202030.08.2020

22. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 ZBP Mária (85 rokov)        

Sv. omša: 1000 za farnosť     

Sv. ruženec: 1430


