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Jubileum Zeme 

1. september Cirkev už po šiesty raz slávila ako Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva.

Pápež František pri tejto príležitosti vydal osobitné posolstvo. Pripomína v ňom, že dnešným
dňom sa otvára tzv. „Čas stvorenstva“ - ekumenická iniciatíva zameraná na modlitbu a aktivity
na ochranu stvorenstva. Čas stvorenstva potrvá do 4. októbra, sviatku sv. Františka z Assisi.
Tento rok nesie toto obdobie aj pomenovanie „Jubileum Zeme“. Dôvodom je tohtoročné 50.
výročie ustanovenia „Dňa Zeme“ a zároveň i piate výročie vydania encykliky pápeža Františka
Laudato si´. Tohtoročné posolstvo na Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva otvára
biblický citát z Knihy Levitikus (25,10): «Vyhlásite tento päťdesiaty rok za svätý a vyhlásite
oslobodenie všetkých obyvateľov krajiny. Bude to pre vás jubilejný rok» a Svätý Otec sa v ňom
zameriava na biblický význam pojmu jubileum: 

Jubileum je časom milosti, aby sme pamätali na pôvodné povolanie stvorenstva byť a
prekvitať ako spoločenstvo lásky.

Jubileum je časom návratu k Bohu, nášmu milujúcemu stvoriteľovi.
Počas Jubilea bol Boží ľud pozvaný oddychovať od bežných prác a zároveň vďaka  zníženej

spotrebe dovoliť zemi, aby sa regenerovala a dala do poriadku.
Jubileum je časom na nápravu pôvodnej harmónie stvorenstva a na uzdravenie naštrbených

medziľudských vzťahov.
V biblickej tradícii Jubileum predstavuje radostnú udalosť.

(www. vaticannews.va/sk; pripravil Marcel Stanko)
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1. čítanie: Ez 33, 7-9
Ž: 95, 1-2. 6-7. 8-9
Refrén: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a
nezatvrdzovali si srdcia.
2. čítanie: Rim 13, 8-10
Evanjelium: Mt 18, 15-20

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Ježišova reč o živote v spoločenstve obsahuje i pozoruhodnú stať o zlyhaní či priamo o
niekom, kto nám ublížil, zranil nás. Správny postup je náročný, vyžaduje statočnosť a
odvahu. V Kristovej odpovedi nie je ani náznak ohovárania za chrbtom alebo snáď
vymýšľanie pomsty voči vinníkovi. „Choď a povedz mu to priamo do očí!“, môžeme
parafrázovať slová evanjelia. Bez okázalosti, bez triumfalizmu. Prijať kritiku je niekedy
veľmi ťažké, a preto nemáme útočiť, vyhrážať sa. Vinník sa potom ľahko stiahne do
obranného postoja a namiesto pokánia nastúpi len zatvrdlivosť. Avšak zázrak uznania viny
nie je víťazstvom poškodenej strany, ale spoločnou radosťou oboch! V tom je krása
milosrdenstva.

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára

KRÁTKE ZAMYSLENIE k
sviatku Narodenia Panny
Márie 

Pri oslave narodenia Panny Márie si

pripomínajme aj svojich blížnych, ktorí sa
nám svojim narodením stali darom. S
každým človekom má Boh svoj plán. Nie je
dôležité, či sa človek narodí v paláci, alebo
v chudobnom domčeku. Dôležité je
duchovné dedičstvo a láska, ktorou je
naplnený. Mnoho ľudí sa nerodia do
láskavého náručia rodiny a mnohí sa aj

vôbec nenarodia. Táto doba je náš údel.
Keď už Boh dieťatko stvoril, treba ho prijať
aj napriek problémom a starostiam, ktoré
rodičov i to dieťa čakajú. Úcta k životu sa
nepresadí zákonom, zákazom, ale vierou,
akú mali naši predkovia. Opravdivou živou
vierou, ktorú praktizovali. Prijali deti aj do
neistého, chudobného a ohrozeného sveta,
a aj vo vyššom veku. Tým nech nám sú
príkladom. Svojim obetavým a nesebeckým
prístupom k novému životu. Tak ako rodičia
Panny Márie.

Zdroj: Srholec, Anton: Každodenné zamyslenia.
(spracovala Jana Dzurovčinová)
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Tour de Hungary
Deň „PIATY“

Po malej konzultácii s personálom sa

vraciame späť o 100 metrov do malej
reštaurácii DOMA, kde majú pekné sedenie
vonku a bicykle máme rovno pred sebou,
opreté o múr, v detskom kútiku. Obed
máme zaujímavý. Polievka -  kurací vývar a
druhé jedlo - štyri lokše s červenou
kapustou a k tomu pečené kačacie stehno.
To všetko vybavil Matúš. Mobilom, počas
cesty sem, nám všetkým objednal tento
fantastický obed. 
Kým my budeme jesť, napíšem bilanciu
dnešného dňa. Čas 13:50. Prešli sme
85,914 km s priemernou rýchlosťou 29,4
km/hod. a čistým časom na bicykli 2 hodiny
a 55 minút. Teplota 29,2°C.  
Dnes sa už nikam neponáhľame. Sme v
cieli. Po dvoch hodinách sa presúvame do
motela. Bicykle odkladáme do veľkého
plechového hangáru za budovou motela a
my sa presúvame do izieb. O 16:10 sme už
všetci na izbách. Ja som na treťom podlaží.
Tu to vyzerá tak, ako to postavili ešte za
bývalého režimu. Spoločné sprchy na
jednej strane chodby a toalety na opačnej.
Na izbe máme tri váľandy, nočné stolíky,
skriňu, stôl a dve stoličky. Na zemi dlažba.
Nefunkčný televízor, nočné lampy bez
žiaroviek. Nakoniec je to jedno, lebo celá
zásuvka je vytrhnutá zo steny. A tej by som
sa bál dotknúť. Po osobnej hygiene
schádzame o poschodie nižšie, do izby č.
203, kde máme spoločnú večeru (kto sa cíti
ešte hladný). Tu to vyzerá celkom inak. Na
zemi koberec, funkčný televízor,

samostatná sprcha, toaleta, chladnička,
stôl, stoličky. Večera je suchá, ale bohatá.
Chlieb, pomazánky, maslo, zelenina. Dnes
nevysedávame dlho. Po večeri sa spoločne
modlíme vešpery, po nich prosby a o 20:45
sa rozchádzame do izieb. Dobrú noc. Zajtra
nás čaká dobrá ale dlhá trasa. Viac ako 150
kilometrov a poriadne výškové prevýšenie.

Deň „ŠIESTY“
Ráno už o šiestej nakladáme do auta svoje
osobné veci. Vyberáme bicykle z hangáru.
Malá kontrola, dofúkanie duší a obliekame
sa. Na to, že je 10. júla, je zima. Teplomer
ukazuje iba 12°C. Berieme si návleky a
bundy a o 6:30 vyrážame. Ranný chlad sa
nám podpisuje aj na našu priemernú
rýchlosť. Nemôžeme ju zdvihnúť nad 30
km/hod. Kvôli studenému počasiu nikde
nezastavujeme, snažíme sa ráno čím viac
prejsť, kým sa aspoň trochu oteplí. Cesta je
v pohode. Nie je to síce rovina ako v
Maďarsku, ale taká malá pahorkatina. Ale
na čo to vlastne píšem. Veď tú cestu každý
pozná. Prechádzame dedinami Bakta,
Bátka, Figa, Stránska, Behynce, mesto
Tornaľa, Starňa, Gemerská Panica. Pred
dedinou Čoltovo na benzínovej pumpe
OMV stojíme. Čas 7:55. Tu máme prvú
prestávku a raňajky. Otec Marcel so Zuzkou
nám prichystali bohaté raňajky. Čerstvé
bagety, cherry paradajky, káva, kola, nealko
pivo... Obsadzujeme všetky stoly, ktoré sú
vonku, vedľa budovy čerpacej stanice. Sú
ale ešte v tieni a tak si stoličky presúvame
na okraj výjazdovej cesty na slniečko.   
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)
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stále adorujme

V septembri tohto roka sa mal konať

Eucharistický kongres v Budapešti, ale kvôli
koronavírusu bol preložený o rok. Otec
biskup Stanislav Stolárik vyhlásil vo svojej
rožňavskej diecéze rok Eucharistie, ale tiež
kvôli spomínanej pandémií musí byť
program prispôsobovaný situácií. O téme
Eucharistie sa najviac otec biskup zmieňuje
svojim veriacim písaným slovom,
zverejňovaným na stránkach biskupského
úradu. Je zabezpečené, že každý deň v roku
je eucharistická adorácia v niektorom z
kostolov diecézy, v Osuší je dokonca
nepretržitá adorácia. Veľkou udalosťou pre
diecézu bude prítomnosť relikvií svätého
Jána Máriu Vianeyho, veľkého kňaza a
príkladu lásky k Eucharistii, ktoré prídu do
diecézy 15. októbra 2020 a táto „návšteva“
bude spojená s celonočnou adoráciou
Oltárnej sviatosti. Celá diecéza je tiež
povzbudzovaná učiť sa kontemplácii od
Panny Márie, ktorá je príkladom tichého a
plodného načúvania živému Bohu.
Pán Boh nám vo svojej veľkej láske stále
posiela do života mužov aj ženy, ktorý pod
vplyvom Ducha Svätého prinášajú
veriacemu ľudu napomenutia a
povzbudenia. Pred sviatkom Škapuliarskej
Panny Márie 16. júla, navštívil kláštor
sestier Karmelitánok v Košiciach poľský,
saleziánsky kňaz – exorcista vdp. Dominik
Chmielewski, kde viedol novénu formou
katechéz na rozličné témy, ktoré sú
zverejnené na internete. Katechéza
pozostávala vždy najprv z tlmočenej
prednášky a následne pred vyloženou
Sviatosťou Oltárnou boli modlitby za
uzdravenia duše a tela, odprosovania a
požehnanie prítomných v kaplnke – pomaly

po celom priestranstve. Otec Dominik
Chmielewski je veľký Mariánsky ctiteľ –
milosť obrátenia zažil v Medžugorí – pred
príchodom do Košíc absolvoval duchovné
cvičenia v Írsku, ktoré viedla charizmatická
rehoľná sestra venujúca sa čisto
duchovnému vedeniu kňazov. Jeho
katechézy sa preto niesli v duchu  Máriinho
napomínania na pokánie pre každého. Aké
je dôležité nadobudnúť si hlboký vzťah s
Bohom, milovať ho nadovšetko, naučiť sa
žiť v jeho prítomnosti, preto nám Cirkev v
dnešnej dobe tak odporúča uctenie si
relikvií svätcov, lebo oni už tak žili. Najviac
sa máme báť a vyvarovať sa hriechu, ktorý
ničí náš duchovný život a vzťahy, najprv s
Pánom Bohom a potom s blížnymi. Veľmi
odporúčal adorovanie pred Sviatosťou
Oltárnou v noci a návrat k starobylej
modlitbe v prostrácii – ležiac dole tvárou s
rozopätými rukami. Keď robil duchovné
cvičenia pre manželov, v noci sa mali
vystriedať v kaplnke pred vyloženou
Sviatosťou Oltárnou. Ležiac a držiac sa za
ruku mali odprosovať za hriechy svojho
manželstva. Jeden muž, ktorý sa najprv
zdráhal, že je dobrým manželom,  neskôr
keď sa prispôsobil, vydal kňazovi svedectvo
s dvoma veľkými stranami hriechov a prosil
o svätú spoveď.
Aj terajší pápež František nás vyzýva:
„Znovuobjavme adoráciu ako požiadavku
viery. Keď adorujeme, dovoľujeme Ježišovi,
aby nás uzdravil a zmenil. Pri adorácii
umožňujeme Pánovi, aby nás svojou láskou
premenil, prežiaril naše temnoty, aby nám
dal silu v slabosti a odvahu v skúškach.
Klaňať sa znamená zmenšiť sa pred
pohľadom Najvyššieho a uvedomiť si, že
veľkosť života nespočíva v tom, koľko
máme, ale koľko milujeme. Klaňať sa je
gesto lásky, ktoré mení život. Zvyčajne sa
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Modlitba požehnania
pre chudobných a
osamelých

Dobrotivý Bože,

každý deň sa stretávam s ľudskou chudobou
a biedou.
Cítim, že neviem nijako pomôcť.
Naše dary nezmiernia utrpenie, osamelosť,
zúfalstvo a chudobu ľudí.
Moja modlitba za nich by nemala byť
náhradou za moje konanie.
Ukáž mi v modlitbe, čo odo mňa očakávaš.
Verím, že moja modlitba za nich nebude
zbytočná.

Prosím ťa, milosrdný Bože, nezabudni na
tých ľudí, na ktorých si nik nespomenie,
ktorí sa cítia opustení.
Ukáž im svoju blízkosť.
Prehovor k ich srdcu a dotkni sa ich svojou
láskou.
Daj, nech cítia, že nad nimi bdieš, že majú
svoju hodnotu a sú jedineční.
Daj im odvahu, keď to chcú vzdať.

Dobrý Bože, požehnaj chudobných a
osamelých ľudí.
Nech ich tvoje požehnanie naplní
vnútorným bohatstvom a nech objavia v
sebe ukrytý poklad, ktorý im nik nemôže
vziať.
Ukáž im ako môžu žiť svoj život s ľudskou
dôstojnosťou.
Pošli k nim ľudí, ktorí im môžu pomôcť, cez
ktorých sa im zjaví tvoja uzdravujúca a
pomáhajúca blízkosť.

Amen.

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

Modlitby

vieme modliť – prosíme Pána, ďakujeme
mu, ale Cirkev musí ísť ešte ďalej v
modlitbe klaňania sa, potrebuje rásť v
adorácii, je to múdrosť, ktorej sa musíme
učiť každý deň: Modliť sa klaňaním,
modlitbou adorácie.“
Sväto žijúci pustovník - mních Serafín
Sarovský vysvetľoval mladíkovi, ktorý prišiel
za ním o radu čo je cieľom kresťanského
života, že pre kresťana je najdôležitejšie
dosiahnuť spojenie – spoluprácu s Duchom

Svätým. To dosiahneme modlitbou,
účasťou na svätej omši, pôstom a dávaním
almužny. Jedinou hodnotou tejto zeme sú
dobré skutky konané z lásky ku Kristovi.
Vďaka nim získavame milosť Svätého
Ducha. Emeritný pápež Benedikt XVI. na
svetom dni mládeže v Sydney povedal, že
Duch Svätý je najcennejší dar pre človeka.

Zdroj: Internet, Katolícke noviny – č.35/2020, Časopis
Milujte sa č.2/2020                                                              

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 
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Provinciál don Timko: Pomáhajme si rásť 
v dôvere v nebeského Otca

Bratislava 2. septembra (TK KBS) Nový

provinciál slovenských saleziánov don Peter
Timko (47) začal v utorok 1. septembra svoj
6-ročný mandát. Službu prijal počas sv.
omše na stretnutí spolubratov v Žiline.
Prítomných bolo vyše sto saleziánov a
niekoľko zástupcov saleziánskej rodiny.
Uvedenie do úradu prišiel vykonať z
poverenia hlavného predstaveného
saleziánov dona Ángela Fernándeza
Artimeho don Roman Jachimowicz, hlavný
radca pre región strednej a severnej
Európy. V homílii vyzdvihol veľký význam
prítomnosti saleziánskej charizmy na
Slovensku a cez slovenských saleziánov i v
Jakutsku a Aldane na Sibíri a v Baku v
Azerbajdžane. 
Osobitnú vďačnosť a uznanie venoval
predošlému zosnulému provinciálovi
donovi Jozefovi Ižoldovi, „ktorý s veľkým
nasadením pracoval pre dobro provincie a
pre rozvoj saleziánskej charizmy. S láskou
na neho pamätáme v našich modlitbách.“
Samotným spolubratom don Jachimowicz
adresoval výzvu: „Ako saleziáni sme
povolaní, aby sme boli autentickými
pastiermi a vodcami mladých, ktorí si želajú
byť protagonistami a strojcami lepšieho
sveta. Našou úlohou je byť medzi nimi a
mať čas, aby sme ich mohli sprevádzať.“
Prvou časťou samotného uvedenia nového
provinciála do úradu bolo prečítanie
dekrétu, ktorým hlavný predstavený
saleziánov ustanovuje spolubrata Petra

Timka, doterajšieho magistra novicov, za
predstaveného spolubratov slovenskej
provincie Márie Pomocnice kresťanov na
obdobie rokov 2020 – 2026. Don Timko
potom zložil slávnostné vyznanie viery a
podpísal príslušný dokument. Spolu s ním
nastúpil do služby provinciálneho vikára na
tri roky don Peter Jacko (43), doterajší
direktor saleziánskej komunity v Trnave.
Slovenskí saleziáni pokračovali po svätej
omši v programe svojho tradičného dňa
provincie. 
Don Peter Timko sa najprv krátko zamyslel
nad podobenstvom o rozsievačovi a o
kúkoli a pšenici. Poukázal na dôležitosť stať
sa dobrou, krásnou pôdou, ktorá prijíma
obsah – Božie Slovo, Božiu realitu a
vysvetlil, že človek sám zo seba je
neschopný prinášať „úrodu života, ktorá
nepominie. Iba človek, ktorý žije
zakorenený v Kristovi, ako syn v Synovi, má
účasť na tomto obsahu a náplni, ktorá dáva
život.“ 
Zdôraznil, že Boh štedro denno-denne dáva
obsah a víziu, „ale potrebuje, aby sme boli
slobodní od pokušenia snažiť sa mať všetko
vo svojich rukách.“ V tomto zmysle ponúkol
chápať aj bolestné udalosti provincie a
spoločnosti v ostatných mesiacoch ako
pozvanie k oslobodzovaniu sa od seba
samých i od pozornosti na kúkoľ a od
starosti robiť s ním poriadok.
„Povzbudzujme sa a pomáhajme si rásť v
dôvere v nebeského Otca. Ona spočíva v
slobodnom prijímaní Slova a v trpezlivo
čakaní na žatvu.“ 
Don Peter Timko ako provinciál povedie
slovenských saleziánov v najbližších šiestich
rokoch. V roku 2024 oslávia saleziáni na
Slovensku sto rokov svojej prítomnosti.

Zdroj: www.tkkbs.sk  
(spracovala Anna Sabolová, ml.)
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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 13.9. - 19.9. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Helena Musáková.

Pastoračná rada: V stredu po detskej omši v pastoračnom centre prosím o stretnutie.

Prihlášky na 1. sväté prijímanie sú v sakristii. Podmienkou je rímskokatolíckevierovyznanie,
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).

Birmovanci: V piatky začnú mládežnícke sv. omše, na ktoré vás pozývam. Stretnutia s
animátormi sa zatiaľ konať nebudú.

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.

Z farskej matriky: V mesiaci august prijal sviatosť krstu Sebastián Roškovič.
Rozlúčili sme sa s Annou Moskaľovou.
Sobáše neboli žiadne.

Rozpis lektorov:
24. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Mudráková; 10.30 hod. – pútnická omša.

OHLÁŠKY:
1. Milan FEDORIŠÍN, syn Milana a Márie rod. Mihalčovej, bývajúci vo Vranove nad Topľou, a
Martina SOTÁKOVÁ, dcéra Alfonza a Márie rod. Feníkovej, bývajúca vo Vranove nad Topľou,
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.
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„Najlepšie veci v živote nie sú veci.“ (Art Buchwald)

PPONDELOKONDELOK 07.09.202007.09.2020
Sv. Marka Križina, Melichara
Grodzieckeho a Štefana
Pongrácza, kňazov a mučeníkov
(spomienka) 

Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 ZBP Michal a Lucia 

Poklona Olt. sv.: 1915

UU TOROKTOROK 08.09.202008.09.2020
Narodenie panny Márie (sviatok)  

Sv. omša: 700 + Ján (20. výročie)

SS TREDATREDA 09.09.202009.09.2020 Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 + Milan Burak
(detská)

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 10.09.202010.09.2020 Poklona Olt. sv.: 1730

Sv. omša: 1830 + Anna Baníková (nedožitých 
100 rokov) a Jozef Baník 

PP IATOKIATOK 11.09.202011.09.2020 Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 + Pavol Plavecký 
(mládežnícka)  

SS OBOTAOBOTA 12.09.202012.09.2020

Večerná sv. omša z nasledujúcej
nedele

Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 + Matúš Trybula             

NN EDEľAEDEľA 13.09.202013.09.2020
24. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ
SpOMIENKA NA FATIMSKé ZjAVENIE

Sv. omša: 800 za farnosť

Modl. večeradlo: 930

Sv. omša: 1030 ZBP Maroš s rodinou
(na úmysly pútnikov celebruje o. Juraj Fenik)


