
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou

Ročník XII./2020 Číslo 45

NÚDZOVÝ STAV
Od 1. októbra sa menia hygienické opatrenia. 

Vydal ich Úrad verejného zdravotníctva SR.

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení
na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú
všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich
chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa
starajú o seniorov a chorých, otcovia biskupi povzbudzujú k tomu, aby znovu

uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo
internetu.

Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša
patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

(pripravil Marcel Stanko)
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1. čítanie: Iz 5, 1-7
Ž: 80, 9+12. 13-14. 15-16. 19-20
Refrén: Vinicou Pánovou je jeho ľud.
2. čítanie: Flp 4, 6-9
Evanjelium: Mt 21, 33-43

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Dnešné evanjelium sa dá čítať rôzne. Ako bežným ľuďom so všednými starosťami nám
môžu pripadať Pánove slová tvrdé a netolerantné. Lenže on na tomto mieste nehovorí k
obyčajným ľuďom, ale k tým, ktorí nesú zodpovednosť za vieru, štát, národ,... Slová „Vám
sa Božie kráľovstvo vezme“ a dá sa iným musíme počúvať ako tí, ktorí zodpovedajú za
budúcnosť svojej rodiny, obce, cirkvi,... Skutočne hrozí, že ten, kto všetko nové odsudzuje,
odmieta a na všetko nadáva, stratí smer a nespozná Boží hlas, a tak nevojde do cieľa. Kde
je hranica medzi zdravou kritikou a odvahou posúvať náš svet viery, rodiny, práce a tiež
cirkvi k plnosti života? Kritériom nie je len okamžitý úžitok („dedičstvo bude naše“), ale
spravodlivosť a pravdivosť. Azda vinohradníci nedomysleli, že raz príde sám Pán vinice?  

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára

Tour de Hungary
Deň „ŠIESTY“

Po hranicu medzi okresmi Gelnica a

Košice vidiek sme išli skoro vždy iba hore
kopcom. Teraz je to naopak. Sám som
zvedavý, na akej priemernej rýchlosti dnes
skončíme. Po malom olovrante a
ochutnávke piva o 16:35 odchádzame do
dnešného cieľa našej cyklopúte a tým je
dedina Ždaňa. Chlapci sa dohodli, že odtiaľ
až do Ždane idú na bomby (na plný výkon).
16:35 vyrážame. Zdá sa to až neuveriteľné,
ale cez Šacu prechádzame rýchlosťou 55
km/hod. Obehujeme autá, ktoré sú v
druhom jazdnom pruhu. Máme šťastie, že
na semafore nám práve zasvietila zelená a

nemusíme spomaľovať. Ľudia sa za nami
otáčajú. Pri takej rýchlosti naše kolesá hučia
ako vuvuzely. Nepríjemný zvuk. Prichádza
to ako hukot vody, ktorý okolo vás rýchlo
prejde, ale nemôžete si nevšimnúť jeho
silný zvuk. Už s menšou rýchlosťou
prechádzame po ceste okolo U. S. Steell a o
chvíľu odbočujeme na Haniská. Cestou
hore kopcom, ponad železnicu, mi pri
rýchlosti 45 km/hod. úplne vypovedali
nohy. Nechal som chlapcov v šialenom
tempe pokračovať ďalej a ja som preradil
do pohodového tempa, 35 km/hod. S touto
rýchlosťou som ako posledný dorazil do
dnešného cieľa – obec Ždaňa,
Propedeutické centrum seminaristov
Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v
Košiciach (ďalej len PCS TF KU). Čas 17:35.
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Odkladáme naše bicykle. Na osobnú
hygienu teraz nemáme čas, lebo za  chvíľu
sa začína sv. omša a tak si len umývame
ruky a tvár a odchádzame tak ako sme – v
dresoch – na bohoslužbu do miestneho
chrámu Panny Márie Pomocnice. Kantor
našej Zuzke narýchlo vysvetlil, ako sa
obsluhuje organ, a za účastí miestnych
obyvateľov začíname o 18:00 svätú omšu.
Pri oltári sú naši obidvaja otcovia. Dnes je
hlavným celebrantom o. Marek. Po svätej
omši ešte spoločné foto a vraciame sa späť
do budovy PCS TF KU. 
A znova začína každodenný program.
Všetko z auta vyložiť, rozobrať si osobné
veci, delíme sa do izieb, potom sprcha, čisté
šaty a ideme von. Dnes je to náš posledný
spoločný večer.
Ideme dole dedinou do miestnej pizzerie.
Obsadzujeme dva veľké stoly na vonkajšej
terase, objednávame si pizzu, pivo, kolu a
začína sa družný rozhovor. Každý chce
porozprávať svoje zážitky z cesty, zvlášť z
dnešnej, keď sme prekonávali kopce, klesali
sme neuveriteľne hlbokými serpentínami a
snažili sa na záver dňa vydať zo seba
maximum. Ako ráno slnko rýchlo vzišlo, tak
sa nám večer aj rýchlo stratilo. Slniečko
zašlo a zrazu každý z nás pocítil zimu. Aj keď
sme ešte iba v prvej polovici júla, tu vonku
je večer naozaj zima. A tak, či sa nám chce,
alebo nechce, opúšťame toto miesto a
vraciame sa späť na našu ubytovňu. Ešte
necelú hodinku sedíme a potom sa
postupne rozchádzame do izieb. 
Dnes to bol náročný deň. Kým zaspím,
poskytnem vám skrátenú verziu dnešného
dňa. Prešli sme 153,50 km s priemernou
rýchlosťou 25,4 km/hod. (to je moja
rýchlosť. Naši vrchári a šprintéri mali
priemerku cez 30 km/hod.). Prekonali sme
1664 výškových metrov a na bicykli sme si
odsedeli 6 hod. a 1 min. Dobrú noc!

Deň „SIEDMY“ deň posledný
Ráno žiadny budíček. Dnes už ideme
domov a skoro každý je už o šiestej hore.
Obliekame sa do čistých šiat o ideme do
kostola. Omša začína o 7:00.
Zabezpečujeme všetky služby. Lektorov,
miništrantov, kantorov. 
Po svätej omši nás čakajú bohaté raňajky.
Praženica z domácich miestnych vajec,
ktoré nám zabezpečila Zuzka, chlieb,
zelenina, paštéty, cereálie, mlieko, káva...
Treba dopiť a dojesť všetky naše zásoby. Po
požehnaní jedál ešte predložil Matúš svoju
ďakovnú reč a môžeme začať raňajkovať. 
Po raňajkách ako vždy poupratovať, pobaliť,
poznášať všetky veci k autu, naložiť,
skontrolovať bicykle a po požehnaní od o.
Marcela môžeme vyraziť. Trochu máme
problém. Chce sa nám ísť domov, ale
vzhľadom na počasie, by sme radšej náš
odchod odložili. Podľa predpovede  počasia
má byť dnes celý deň studený a upršaný.
Skoro všetci si obliekame na seba
nepremokavé veci, odovzdávame mobily
do auta a o 9:15 vyrážame. 
Nemôžeme ísť ani rýchlo, lebo na takom
povrchu môžeme ľahko dostať šmyk. Za
stáleho dažďa prichádzame do dediny
Bidovce. Odtiaľ nás čaká cesta už iba hore
kopcom. Až po Herľanské sedlo. Tie kopce
nás trochu rozdelili, ale v tomto počasí to
neboli až také veľké rozdiely. Od
Herľanského sedla už ideme iba dole
kopcom. Teda skoro. Je tu ešte malá
výnimka. Kameňolom Vechec.
Po zjazde do dediny Vechec nás čaká milé
prekvapenie. Tu už stojí so svojim autom
Paľo Senior, ktorý nás musel opustiť kvôli
zraneniu už v Egeri. Teraz máme dve
sprievodné vozidlá. Jedno vpredu a druhé
vzadu. 
Za neutíchajúceho trúbenia našich
sprievodných vozidiel prichádzame o 11:40
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Magnet Ducha Svätého

Predstavme si silný elektromagnet, ktorý

priťahuje všetky železné predmety v okolí.
Zo skúseností vieme, že ak sa predmet od
magnetu vzďaľuje sila magnetického poľa
slabne. Okrem toho silové pole magnetu má
na Zemi iba obmedzený dosah. “Silové
pole” Ducha Svätého je na rozdiel od
magnetu nekonečné. Človek sa nemôže
nikdy vzdialiť zo sféry jeho vplyvu. Napriek
tomu táto sila rešpektuje slobodnú vôľu
človeka a necháva mu možnosť
rozhodnutia, ako blízko či ďaleko chce byť...
Svojou trvalou prítomnosťou zároveň dáva
človeku ustavičnú možnosť sústavne

nadväzovať kontakt s ním.
Ponuka Ducha Svätého prichádza v
najrozličnejších a často neočakávaných
podobách. Z Písma vieme, že prichádzal ako
vietor, aj ako tichý jemný vánok. Ak sa
rozhodneme priblížiť k Bohu modlitbou, a
dovolíme, aby v nás pôsobila sila Ducha
Svätého, sami sa začneme stávať
“magnetizujúcimi”, čiže duchovnejšími
ľuďmi a v tej chvíli sa začne zosilňovať
vzájomné silové pôsobenie. Ak sa nám na
tejto ceste podarí urobiť čo i len malý krok,
odmenou nám bude, že sa nám začne
otvárať spirituálny sluch a zmysel pre hlbší
duchovný život. 

Zdroj: Kašparů, Max: Po lane ku Kristovi 
(spracovala: Jana Dzurovčinová)

pred náš farský kostol Fatimskej Panny
Márie. Po zvítaní s našimi najbližšími ešte
spoločné foto pred kostolom a vstupujeme
dnu.
Aj tu po spoločnej modlitbe si ešte robíme
poslednú spoločnú fotku pred oltárom a
rozchádzame sa všetci domov.
Dnes sme prešli 52,34 km s priemernou
rýchlosťou 21,8 km/hod. od výjazdu zo
Ždane sme išli bez zastavenia, aby nám
nebola zima, a boli sme stále v pohybe. Čas
2 hodiny a 25 minút. 
Bilancia na záver ako vždy. Spolu sme prešli
766,18 kilometrov s priemernou rýchlosťou
27,13 km/hod. a s čistým časom na bicykli
27 hodín a 57 minút. Zažili sme kopec
zábavy, ale aj hádky. Zažili sme horúčavy,
ale aj zimu a dážď. Zažili sme vánok, ale aj
prudký vietor. 
Chcem poďakovať všetkým vám, ktorí ste
nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali a
sprevádzali nás svojimi modlitbami a

myšlienkami na našej cyklopúti. Každá
jedna cyklopúť je náročná nielen fyzicky,
psychicky ale aj finančne. Preto chcem
poďakovať aj všetkým sponzorom, bez
ktorých by sme to nezvládli – Uniplast MH
s.r.o. Vranov nad Topľou, Banik a syn s.r.o. –
CENTRUM KÚRENIA Vranov nad Topľou,
Geo-pol Pavol Popaďák Vranov nad Topľou,
Lekáreň Belladonna Vranov nad Topľou-
Čemerné, UNIKOL spol. s.r.o. – prívesné
vozíky Vranov nad Topľou-Čemerné, Matúš
Fiasky a ostatní, ktorí nechceli byť
menovaní. 
A na záver tejto brožúry chcem poďakovať
tomu Prvému, bez ktorého by sme ani
nemohli uskutočniť túto našu cyklopúť.
Ďakujem za hojnosť milostí, za ochranu, za
sprievod anjelov strážnych, za našich
patrónov, ďakujem Ti Pane, ďakujem za
všetko. 
Nech Boh žehná našu farnosť! 

(spracoval Peter Tóth)
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Seniori

Do staroby som sa staral o to, aby som
dobre žil, v starobe o to, aby som dobre
umrel.

Lucius Annaeus Seneca 

Symbolika jesene je tradične spojená so

seniormi a október ako mesiac úcty k
starším si pripomíname už takmer 3
desaťročia. Organizácia Spojených národov
ho vyhlásila so zámerom upozorniť na
postavenie a problémy staršej generácie,
oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti,
poukázať na rovnosť postavenia a
dôstojnosť starších ľudí. Snaha o
zlepšovanie kvality ich života nemá zostať
iba témou diskusií. Práve aktivity rôzneho
charakteru sú priestorom, aby sa odborné
poznatky a životné skúsenosti pretavili do
reality.

Byť darom pre Cirkev a pre spoločnosť
Biblia vyzdvihuje dôstojnosť staroby a
starých ľudí označuje ako človeka
naplneného múdrosťou a bázňou voči Bohu
(por. Sir 25,4-6). V tomto zmysle by sa „dar“
starého človeka mohol vidieť v tom, že je v
Cirkvi a v spoločnosti svedkom tradície viery
(por. Ž 44,2; Ex 12,26-27), učiteľom života
(por. Sir 6,34; 8,11-12) a nositeľom lásky.
Žalmista k tomu hovorí: „Ovocie prinášajú
ešte aj v starobe a zostávajú plní sily a
sviežosti; ohlasujú: spravodlivý je Pán“. 
(Ž 92,15-16).
V apoštolskom liste Christifideles laici o
povolaní a poslaní laikov sa Ján Pavol II. sa
obracia na seniorov a pokračuje vo výzve:
Cirkev (seniorov) prosí a očakáva od nich,
aby pokračovali vo svojom misionárskom a

apoštolskom poslaní. Spĺňanie tohto
poslania v tomto veku je nielen možné a
záväzné, ale jeho prostredníctvom
nadobúda určitým spôsobom špecifickú a
originálnu vlastnosť. Predčasný odchod zo
zamestnania a práce otvárajú ich
apoštolskej úlohe nové možnosti. Túto
úlohu treba s rozhodnosťou vziať na seba.
Treba prekonať pokušenie chcieť sa
stiahnuť do minulosti, ktorá sa nevracia, aby
sa kvôli ťažkostiam, ktoré znamená svet
stálych novostí, vyhlo povinnostiam
prítomnosti. Starí ľudia sa musia neustále
sprítomňovať, aby ich úlohy v Cirkvi a v
spoločnosti na základe veku nezakusovali
žiadne prerušenia, ale musia nachádzať iba
nové výrazové formy.
Ján Pavol II. tu opakuje to, čo povedal z
príležitosti jubilejnej slávnosti pre starých
ľudí: „Dosiahnutie tretieho veku sa musí
považovať za privilégium: nielen preto, že
nie všetci majú to šťastie dosiahnuť túto
etapu, ale aj a predovšetkým preto, že táto
doba poskytuje konkrétne možnosti lepšie
preskúmať minulosť, hlbšie spoznať a
prežívať Veľkonočné tajomstvo a stať sa v
Cirkvi pre celý ľud Božím vzorom. Nie ste na
okraji života Cirkvi a nemusíte sa nazdávať,
že by ste boli pasívnym prvkom vo svete,
ktorý sa vyznačuje prílišným pohybom. Ste
skôr aktívnymi subjektami ľudsky a
duchovne plodného času vašej existencie.
Ešte máte splniť jednu úlohu a byť
prínosom. Podľa Božieho plánu je každý
človek od prvého okamihu svojej existencie
po svoj posledný výdych rastúcim životom.“

Zdroj: Internet, (Ján Pavol II. Christifideles laici č. 48)                                                
(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 
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Televízia LUX bude vysielať v núdzovom
stave mimoriadne sväté omše

Bratislava 30. septembra (TK KBS) Od 1.

októbra 2020 až do odvolania prinesie TV
LUX pre svojich divákov sväté omše v
mimoriadnych časoch. Od pondelka do
soboty ich bude vysielať o 7:00 a 18:30, v
nedeľu o 10:00 a 18:30. Svätú omšu bude
možné sledovať - formou TV vysielania, na
stránke www.tvlux.sk/nazivo a na
facebooku TV LUX. 
Okrem toho sa v súvislosti s vyhlásením
núdzového stavu a druhej vlny šírenia
koronavírusu Covid-19 sa v Šaštíne
obnovujú večerné modlitby pred Oltárnou
sviatosťou za odvrátenie epidémie na
Slovensku i vo svete. TV LUX bude prinášať
priame prenosy v utorky, štvrtky a nedele
so začiatkom o 20:00, informovala za TV
LUX Jana Trávníčková.

Od októbra bude Rádio LUMEN vysielať
denne v priamom prenose dve sväté omše

Bratislava 30. septembra (TK KBS) Rádio

LUMEN reaguje na aktuálnu pandemickú
situáciu a obmedzenie počtu návštevníkov
bohoslužieb. Priame prenosy svätých omší
budú vždy ráno o 8:30 a večer o 18:00. 
Počas prvej vlny pandémie slovenské
katolícke rádio prinášalo dva priame
prenosy svätých omší denne. Od 1. októbra
sa vo vysielaní vracia k mimoriadnej
programovej štruktúre. 

Misijné diela pozývajú prežiť misijný
mesiac október s Matkou Ticha

Bratislava 28. septembra (TK KBS) V

stredu 1. októbra sa začína októbrová
pobožnosť na doma s Pannou Máriou
Matkou Ticha v rámci misijného mesiaca.
Iniciatíva tejto pobožnosti na doma vznikla
v rámci uzavretia kostolov počas prvej fázy
koronakrízy. Veriaci sa mohli zapojiť do
tejto pobožnosti zaregistrovaním sa
prostredníctvom Pápežských misijných diel,
ktoré následne rozposlali zaregistrovaným
členom ikonu Panny Márie Matky Ticha na
tvrdom papieri so sprievodnou modlitbou. 
Za všetkých, ktorí sa do októbrovej
pobožnosti zapojili a za ich úmysly, bola
písaná aj pravá ikona Panny Márie Matky
Ticha. Táto ikona bude slávnostne
požehnaná 7. októbra na sviatok Panny
Márie Ružencovej a bude umiestnená v
budove Pápežských misijných diel v kaplnke
Svetla v Bratislave. Pred misijnou nedeľou
sa budeme spoločne modliť deviatnik k
Panne Márii Matke Ticha. Deviatnik sa
začne modliť v piatok 9. októbra a ľudia ho
môžu sledovať na YouToube kanáli
Pápežských misijných diel každý deň v
priamom prenose o 20:00. 
V rámci písania ikony vznikla aj pieseň
Matka Ticha, ktorá bude súčasťou novény.
Rozposlalo sa vyše 7000 ikon. Tí, ktorí by sa
chceli ešte do októbrovej pobožnosti
zapojiť, si môžu stiahnuť ikonu a
sprievodné materiály na internetovej
stránke www.misijnediela.sk.
Mária, ktorá si kladie ukazovák na ústa,
vyzýva predovšetkým k tomu, aby sme
iných neohovárali a aby sme každému
prejavovali citlivosť a lásku. 

Zdroj: www.tkkbs.sk  
(spracovala Anna Sabolová, ml.)
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VV čASEčASE ODOD 05.10.2020 05.10.2020 DODO 11.10.202011.10.2020

Núdzový stav: Kostol sa počas trvania núdzového stavu bude otvárať najskôr 20 minút pred
termínom začiatku sv. omše. Po naplnení kapacity 50 ľudí aj s obsluhou kostola bude kostol
zatvorený.

Sväté omše v stredu večer budú len pre prvoprijímajúce deti so sprievodom jedného
dospelého človeka a pre animátorov a v piatok večer pre birmovancov a animátorov (a kto

sa zmestí do počtu), preto bude sv. omša v stredu a v piatok aj ráno o 800. V nedeľu budú sv.

omše tri v časoch 730, 900 a 1030. Sv. omše budú všetky recitované; detské, mládežnícke a v
nedeľu a sviatky s krátkym príhovorom. Ak je slúžený váš úmysel sv. omše, môžete u p.
kostolníka Grominu (0917 970 869) nahlásiť, koľkí z príbuzenstva sa plánujete zúčastniť
slávenia, aby vám rezervoval miesto. 

Sväté prijímanie: Vzhľadom na všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných omšiach,
kedykoľvek sa vám podarí byť na sv. omši a ste v posväcujúcej milosti (t.j bez ťažkého
hriechu), môžete pristúpiť ku sv. prijímaniu. Teda aj keď ste v nedeľu na prijímaní neboli.
Zvlášť preto prosím seniorov, aby zvážili účasť na sv. omši v nedeľu, pretože v nedeľu hrozí, že
sa do kostola nebude dať dostať.  

Ruženec: Keďže počas núdzového stavu spoločná modlitba ruženca v kostole odpadá,
nezabúdajme, že úplné odpustky môžu získať aj tí, čo sa modlia ruženec v rodine. Na získanie
odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe
treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť
tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

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“, teraz v

októbri kvôli koronavírusu až 14. októbra (v stredu) ráno o 800.

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 05.10.2020 05.10.2020 DODO 11.10.202011.10.2020

„Kto chce všetko, všetko stráca.“ (latinské príslovie)

PPONDELOKONDELOK 05.10.202005.10.2020
Sv. Faustíny Kowalskej, panny
(ľubovoľná spomienka) 

Sv. omša: 1830 + Ján Jenčo 

UU TOROKTOROK 06.10.202006.10.2020 Sv. omša: 800 za uzdravenie Jozefa
(sv. omša spojená s rannými chválami)

SS TREDATREDA 07.10.202007.10.2020
Ružencovej Panny Márie
(spomienka) 

Sv. omša: 800 na úmysel celebranta

Sv. omša: 1830 + Anna Moskáľová  
(detská)

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 08.10.202008.10.2020 Sv. omša: 1830 ZBP a poďakovanie Márie 
za 75 rokov života 

PP IATOKIATOK 09.10.202009.10.2020 Sv. omša: 800 na úmysel celebranta 

Sv. omša: 1830 ZBP Marián a Zuzana
(mládežnícka) (10. výročie sobáša)       

SS OBOTAOBOTA 10.10.202010.10.2020

Večerná sv. omša z nedele

Sv. omša: 1830 na úmysel celebranta       

NN EDEľAEDEľA 11.10.202011.10.2020
28. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 730 ZBP Ján a Jana Radoví 
(30. výročie sobáša)  

Sv. omša: 900 za farnosť   

Sv. omša: 1030 za uzdravenie Jána   


