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Apoštolský list Svätého

Otca Františka Patris

corde (7. časť)

5. Tvorivo odvážny otec (II.)

Evanjelium nám nepodáva nijaké správy o

tom čase, keď Mária, Jozef a Dieťa Ježiš žili v
Egypte. Zaiste museli jesť, nájsť si ubytovanie
a prácu. Netreba však veľkú predstavivosť,
aby sme si domysleli to, o čom evanjelium
mlčí. Svätá rodina musela čeliť konkrétnym
problémom ako mnohé iné rodiny, ako mnohí
naši priatelia migranti, ktorí aj dnes riskujú
životy, aby ušli pred nešťastím a hladom. V
tomto ohľade som presvedčený, že sv. Jozef je
skutočne zvlášť patrónom všetkých, ktorí
musia opustiť svoju krajinu v dôsledku vojny,
nenávisti, prenasledovania a biedy. 
Na konci každej udalosti, v ktorej bol Jozef
hlavným hrdinom, evanjelium poznamenáva,
že vstal, vzal so sebou Dieťa a jeho matku, a
urobil, čo mu Boh prikázal (porov. Mt 1, 24; 2,
14.21). Ježiš a Mária, jeho Matka, sú vskutku
najcennejším pokladom našej viery. V Božom
pláne spásy nemožno oddeliť Syna od jeho
Matky, od tej, ktorá „napredovala na ceste
viery a verne vytrvala vo svojom spojení so
Synom až po kríž“. Musíme sa preto stále
pýtať, či my sami zo všetkých svojich síl
chránime Ježiša a Máriu, ktorí sú tajomne
zverení aj našej zodpovednosti, našej

starostlivosti, našej ochrane. Syn
Všemohúceho prišiel na svet a prijal veľmi
zraniteľný stav. Potreboval Jozefa, aby ho
bránil, chránil, staral sa o neho a aby ho
vychoval. Boh dôveroval tomuto človeku
rovnako ako Mária, ktorá v Jozefovi našla
nielen toho, kto jej zachránil život, ale aj toho,
kto sa vždy postará o ňu i o Dieťa. V tomto
zmysle je bezpochyby sv. Jozef ochrancom
Cirkvi, pretože Cirkev je predĺžením Kristovho
tela v dejinách rovnako ako sa v materstve
Cirkvi odráža Máriino materstvo. 
V tom, že Jozef chráni Cirkev, naďalej chráni aj
Dieťa a jeho matku, a aj my, keď milujeme
Cirkev, milujeme tiež Dieťa a jeho matku.
Toto Dieťa raz povie: „Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších bratov,
mne ste urobili“ (Mt 25, 40). Takže každý
chudobný, trpiaci, zomierajúci; každý
cudzinec, každý väzeň a každý chorý je
„dieťaťom“, ktoré Jozef naďalej chráni. Preto
je sv. Jozef vzývaný ako ochranca nešťastných,
biednych, vyhnancov, trpiacich, chudobných
a zomierajúcich. A preto Cirkev nemôže
nemilovať v prvom rade tých najmenších,
pretože Ježiš ich dal na prvé miesto, stotožnil
sa s nimi. Od Jozefa sa máme učiť rovnakej
starostlivosti a zodpovednosti: milovať Dieťa
a jeho matku; milovať sviatosti a dobročinnú
lásku; milovať Cirkev a chudobných. Každá z
týchto skutočností vždy predstavuje Dieťa a
jeho matku.

(www.kbs.sk; na pokračovanie;  
pripravil Marcel Stanko)
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Kde bolo, tam bolo...

Deň “D” - 1. deň (5. júl 2020)
Klasicistický kaštieľ

Klasicistický kaštieľ dala v roku 1781 na

mieste pôvodne drevenej stavby postaviť
grófka Terézia van Dernáthová. Jeho
úplného dokončenia sa nedožila. Po smrti
grófky sa jej synovia rozhodli kaštieľ i mesto
predať rodine Rhollovcov. Od roku 1799 sa
teda začala písať ďalšia história sninského
skvostu. Rhollovci dokončili výstavbu
kaštieľa a na nádvorie pridali aj fontánu so
sochou Herkula. 
Dvojpodlažná budova kaštieľa bola krásnym
veľkopanským sídlom s mnohými
miestnosťami – spálňami, jedálňou,
hosťovskými izbami, grófskymi salónmi,
sálou, kuchyňou, komorou. Na nádvorie
kaštieľa sa dalo prejsť priestrannou chodbou
aj s konským záprahom. Zaujímavé bolo
podzemie kaštieľa, v ktorom sa nachádzali
obrovské pivnice, veľká pec na pečenie
chleba a kúpeľňa. Podzemný prívod vody
napájal vodomet fontány so sochou
Herkula. Súčasťou areálu kaštieľa boli v
minulosti aj záhrady vo francúzskom štýle a
rozsiahly anglický park, z ktorého časť sa
zachovala dodnes.
Po druhej svetovej vojne sa stal kaštieľ
sídlom odborných učilíšť i domovom
mládeže. V roku 2009 ho odkúpilo mesto
Snina za účelom jeho komplexnej
rekonštrukcie z prostriedkov Európskej únie.
Rekonštrukcia prinavrátila kaštieľu v Snine
lesk a dokonca mu priniesla bronzový titul

Stavba roka 2013.
Dnes v kaštieli nájdete muzeálne expozície,
galerijné výstavy a mestskú knižnicu. Veľmi
obľúbená je pútavá muzeálna expozícia
„OZVENY SNINY”, ktorá zachytáva tri ozveny
dávnych čias. Prvá miestnosť: keď sa po
prvýkrát spomína oppidum – mestečko
Snina; keď sa noví majitelia Sniny rozhodnú
postaviť kaštieľ, ktorý potom žije svojou
históriou; keď v Jozefových Hámroch
odlievajú bájneho Herkulesa.

Malý kaštieľ
Budova tzv. „malého kaštieľa“ z 1. polovice
19. storočia slúžiaca pôvodne pre
ubytovanie služobníctva. Tvorí
neoddeliteľnú súčasť niekdajšieho areálu. 
V rokoch 1958 až 1970 bola využívaná pre
vzdelávacie účely, najskôr ako Základná
hudobná škola, neskôr Ľudová škola
umenia. V súčasnosti potrebuje objekt
rekonštrukciu.

Historický park pri kaštieli
Je najstaršou vegetačno-architektonickou
kompozíciou na území mesta Snina, ktorá
bola založená pravdepodobne na začiatku
19. storočia po dokončení výstavby
kaštieľa. Pôvodne park pozostával z časti
pravidelnej a voľno-krajinkárskej, čo
dokumentuje zachovaná historická mapa z
roku 1866. Pravidelnú časť tvoril znížený
parter (prízemná časť hľadiska divadla) v
bezprostrednom okolí kaštieľa a tzv.
malého kaštieľa s osadenou fontánou so
sochou Herkulesa a v súčasnosti už
nezachované záhrady francúzskeho štýlu
pred kaštieľom. Voľnokrajinkárska časť
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začínala za malým kaštieľom pri rybníku.
Pozostávala z tzv. veľkého parkového
okruhu, ktorý sledoval tok Cirochy,
vonkajšie oplotenie a súbežne s cestou na
Daľkov (časť mesta Snina) sa vracala do
kaštieľa. Vnútorný okruh bol vedený starou
riečnou terasou Cirochy uprostred parku.
Tieto dva okruhy boli vzájomne
poprepájané viacerými chodníkmi.
Vegetáciu tvoria dodnes vŕba biela, javor
poľný, brest horský, jelša lepkavá, dub
letný, agát biely, borovica čierna, hrab
obyčajný, lipa malolistá, pagaštan konský,
platan javorolistý, borovica hladká a smrek
pichľavý. Koncom 20. storočia bola v parku
vybudovaná nemocnica a futbalové ihrisko,
čím boli porušené niektoré prirodzené
väzby kaštieľa na park.

Fontána so sochou Herkula pri
kaštieli
Železná socha Herkulesa - bojovníka s
kyjakom v ruke bojujúceho s trojhlavým
drakom, predstavuje nepísaný symbol
mesta Sniny. Odliata bola v roku 1841 v
zlievarni Rhollovcov v dnešných
Zemplínskych Hámroch zo šiestich kusov

železa majstrom Johanom Pohlom z
Rakúska podľa návrhu autora, ktorý sa
podpísal pri ľavej nohe Herkulesa ako W. K.
Kinne F. Osadená bola uprostred fontány
na nádvorí kaštieľa. Zaujímavosťou sochy je
oslavný nápis na kamennom obrubníku
fontány v maďarskom jazyku, na ktorom
veľké písmená tvoria tzv. chronostich - verš
obsahujúci skrytý časový údaj obsahujúci
letopočet odliatia sochy.

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(spracoval Peter Tóth)

1. čítanie: Ez 17, 22-24
Ž: 92, 2-3. 13-14. 15-16
Refrén: Ako je dobre oslavovať teba, Pane!
2. čítanie: 2 Kor 5, 6-10
Evanjelium: Mk 4, 26-34

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Keď sa človek snaží nájsť ideálny model pre fungovanie sveta, väčšinou veľmi skoro narazí
na mnoho problémov. Ale Boh problémy, zlo alebo ľudské obmedzenia nevníma ako
prekážku. Stávajú sa pre neho príležitosťou pre rast Božieho kráľovstva; napríklad tak, že
ľudia, ktorí vidia zlo a jeho následky, sa pri námahe za ich odstránenie pričiňujú o príchod
Božieho kráľovstva i do týchto temných miest.

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára



st
ra

n
a 

4

Pápež Pius X. deťom

Pápež Pius X. sa z rozprávania kardinála

Merryho del Val, vatikánskeho štátneho
sekretára, v roku 1909 po prvýkrát dopočul
o Nellie Organovej ( 1903- 1908 ), o malom
írskom dievčatku. Smrteľne chorá Nellie
mohla vďaka povoleniu miestneho biskupa
prijať iba ako 4-ročná prvé sväté prijímanie
a čoskoro nato zomrela v povesti svätosti.
Jej túžba po eucharistickom Pánovi,
ktorého vo svojej detskej nevinnosti
nazývala „svätý Boh“, sa hlboko dotkla
pápeža Pia X. a utvrdila ho v presvedčení, že
je Božou vôľou, aby dekrétom povolil
deťom včasné prijímanie: „Toto je tým
znamením, na ktoré som čakal!“ Hneď
požiadal biskupa írskeho mesta Cork o malú
relikviu v podobe pramienka vlasov tohto
dievčatka. Malá Nellie je pre mnohých
potvrdením slov pápeža Pia X., ktorý
prorocký predpovedal, že včasným svätým
prijímaním sa „deti stanú svätými.“
Malá Nellie mala tri a po roka, keď jej
zomrela mama. Otec by sám nemohol
vychovávať štyri deti, preto sa jej ujali
rehoľné sestry Dobrého pastiera. Tie
čoskoro zbadali, že toto krehké dieťa trpí,
má silné bolesti spôsobené pokrivenou
chrbticou. Dieťatko často plakalo, samo sa
však nikdy nesťažovalo, práve naopak,
snažilo sa potláčať slzy. Trpela tou istou
smrteľnou chorobou ako jej matka, mala
tuberkulózu v pokročilom štádiu. Slečna
Hallová, zdravotná sestra a opatrovateľka,
na ktorej Nellie lipla a láskyplne ju nazývala
„mama“, jej mnoho rozprávala o Bohu.
Malička dychtivo načúvala jednoduchým
slovám a vysvetleniam, ako Pán Ježiš za nás
trpel a že prebýva v bohostánku, kde ho
možno navštíviť a klaňať sa mu. Nellie

rozhodne vyhlásila: „Musím ísť do domu
svätého Boha, musím s ním hovoriť!“
Nehybne, so zopätými rúčkami potom
zotrvávala pred oltárom, s očami upretými
na svätostánok. Ak už nevládala vstať z
postele a nemohli ju priniesť do kaplnky,
naliehala na „mamu“, aby po svätom
prijímaní prišla hneď k nej a dala jej bozk,
ktorý prijala s veľkou úctou. Čím viac
choroba v jej pľúcach a kostiach
postupovala, tým mocnejšie sa v nej
vzmáhala túžba po prijatí jej „svätého
Boha“ v Eucharistii. Napokon sa celej veci
ujal jezuita P. Bury, ktorý sa jej počas
rozhovorov pýtal, čo je Eucharistia. „Je to
svätý Boh,“ odpovedala Nellie. „On, ktorý
posilňuje a robí svätými sestry i ostatných
ľudí, ...Ježiš príde na môj jazyk a vojde do
môjho srdca.“ Keď sa Nellie u pátra
vyspovedala, ten sa utvrdil v presvedčení,
že Nellie je rozumovo vyspelá a že
prekypuje neobyčajnou láskou k Bohu a
silnou túžbou po spojení s ním vo svätom
prijímaní. Osobne poprosil biskupa o
povolenie, aby jej mohol udeliť Pánovo
telo. Ešte 32-krát mohla Nellie prijať Pána
Ježiša ako pravú posilu a potešenie, lebo jej
zmučené telíčko už ledva dokázalo prijímať
iný pokrm. Vtedy sa vo svojej izbe potichu
modlila aj tri hodiny a niekedy i dlhšie. Bola
ako premenená. Chorobou poblednutá
pokožka sa vyjasnila líčka sa začervenali a
očká rozžiarili. Do svojich detských
modlitieb zahrňovala Nellie celý svet,
veľkodušne sa modlila za všetkých. Stávalo
sa že večer pred loretánskymi litániami
prerušila modlitbu a povedala.
„Pomodlime sa za pápeža, za môjho
Svätého Otca.“ Po modlitbe pobozkala kríž
so slovami: „Tento bozk je pre pápeža, pre
môjho Svätého Otca.“ Zomrela so šťastným
úsmevom na tvári v nedeľu 2. februára
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Súhra

Charles Osgood rozprával príbeh o dvoch

dámach, ktoré trávili čas v zotavovni. Obe
boli následkom mozgovej mŕtvice
postihnuté. Margaréta mala ochrnutú ľavú
stranu, Rút zasa pravú. Obidve dámy boli
uznávané klaviristky, ale po tom, čom sa im
stalo, sa vzdali nádeje, že ešte budú môcť
niekedy hrať na klavíri. Riaditeľ sanatória si
s nimi sadol ku klavíru a požiadal ich, aby sa
pokúsili zahrať niektoré sólové časti spolu.
Nechali sa nahovoriť a začali spolu cvičiť –
Margaréta hrala pravou rukou a Rút ľavou.
Tak začalo medzi nimi vznikať priateľstvo.
Tieto dámy sú krásnym príkladom toho,
ako jeden druhého potrebujeme – v
rodine, v škole, v zbore – potrebujeme
pracovať spolu! To, čo človek nedokáže
urobiť sám, môžu dvaja alebo viacerí

dokázať spoločnými silami – a v krásnej
harmónii.
Boh nás stvoril pre spoluprácu. Najlepšie
výsledky dosahujeme, keď pracujeme v
tíme, pretože naše nedostatky sú vyvážené
silnými stránkami tých druhých, a naopak –
naše klady dopĺňajú nedostatky iných.
Uvažoval si niekedy o tom, čím by si mohol
prispieť v nejakom kolektíve? Spolu sme
odvážnejší. Lenže výsledky dosiahneme v
tíme. Čo si myslíš, prečo Ježiš vyslal svojich
učeníkov po dvoch? Pretože, keď je jeden
slabý, druhý ho môže posilniť a povzbudiť.

Láska vždy odkrýva nové možnosti a

ideálne ciele. 

James

Zdroj: Marcela a Stanislav Bielikovci: Príbehy na každý

deň (spracovala Anna Sabolová ml.)

1908, na sviatok Obetovania Pána. Žiačky
dievčenskej školy v jej meste sa začali
modliť novénu, aby na jej príhovor pápež
dovolil prijímať Eucharistiu všetkým malým
deťom. Táto prosba bola nádherne
vypočutá a v roku 1910 pápež Pius X. –
vlastným menom Jozef Sardo, vydal dekrét

o včasnom svätom prijímaní detí – Quam
singulari. Opakovane zdôrazňoval: „Je
lepšie, keď deti prijmú Ježiša, kým ešte
majú čisté srdce, skôr, než tam príde satan.“

Zdroj: časopis Víťazstvo Srdca II/2021 č. 139
(spracovala Jozefína Gajdovčíková)

Z farskej matriky

Vmesiaci máj prijali sviatosť krstu:

Benjamin Thomas Ondko, Teo Hudák, Ela Mitaľová
Šimon Marcináško.
Rozlúčili sme sa s Teréziou Saxunovou a Martinom
Bamburákom.
Sobáše neboli žiadne.
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Vznikla originálna novinka - podcasty
Iskry sv. Ignáca trochu inak

Bratislava 9. júna (TK KBS) Pri príležitosti

Ignaciánskeho roka 2021-2022 boli na
podcastových platformách uverejnené 3-
minútové zamyslenia pod názvom Iskry sv.
Ignáca trochu inak. Na tomto projekte
spolupracujú Vlastimil Dufka SJ a sr. Lívia
Marková CJ.
Cieľom krátkych zamyslení je priblížiť
niektoré aspekty ignaciánskej spirituality v
podobe podcastov, ktoré sú pre súčasných
ľudí ľahko prístupné a aj časovo prijateľné.
Zamyslenia majú jednoduchú štruktúru: v
úvode zaznie krátka myšlienka, ktorej
autorom je buď sv. Ignác alebo niekto z
jeho spoločníkov, prípadne je krátko
predstavený impulz z ignaciánskej
spirituality. Potom nasleduje zamyslenie a
na záver zaznie otvorená otázka pozývajúca
k osobnej reflexii a modlitbe.
Krátke 3-minútové zamyslenia sú
sprevádzané príjemnou hudbou, skladbou
pre violončelo a klavír od hudobného
skladateľa a violončelistu Gregora Regeša.
Skladba má názov Holubica.
Hlavným východiskovým a inšpirujúcim

textom zamyslení je kniha Iskry sv. Ignáca
od Gabriela Hevenesiho SJ (Trnava: Dobrá
kniha, 2016). Text pôvodných zamyslení bol
na podcastovu podobu výrazne
prepracovaný a doplnený záverečnými
otázkami. Viaceré zamyslenia, ktoré boli
pre podcastovú podobu menej vhodné
alebo pred dnešnú dobu menej
zrozumiteľné, boli vynechané a nahradené
novými textami. Na novom šate a slovnej
podobe Iskier sv. Ignáca trochu inak
pracovala s. Lívia  Marková CJ.

V logu spomínaného podcastu je latinská
verzia mena sv. Ignáca Ignatius, v ktorom sú
umeleckým spôsobom zakomponované
písmena IHS poukazujúce na meno Ježiš.
Logo vychádza z oficiálneho emblému,
určeného pre Ignaciánsky rok 2021-2022.
Podcasty sú uverejňované dvakrát
týždenne a možno si ich vypočuť
prostredníctvom šiestich podcastových
platforiem.

Zdroj: www.tkkbs.sk
(spracovala Anna Sabolová ml.)

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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VV ČASEČASE ODOD 14.06.2021 14.06.2021 DODO 20.06.202120.06.2021

Protiepidemické opatrenia: Náš okres naďalej patrí do oranžovej fázy COVID automatu. V
interiéri kostola je obmedzené sedenie na 25 percent kapacity a je povolené nosiť namiesto
respirátora rúško, šál alebo šatku. Platia i ďalšie hygienické pravidlá pre bohoslužby,
rešpektujte, prosím, pokyny pri vstupe do kostola. Vraciame sa k štandardnému poriadku
bohoslužieb, a to aj v nedeľu, pretože vďaka počasiu je možné byť účastný na svätej omši aj
pred kostolom či na farskom dvore. Dišpenz od účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný
sviatok ostáva zatiaľ v platnosti.
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 20.6. - 26.6. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Feniková.
V stredu, 16.6., si prvoprijímajúci zopakujú v rámci detskej omše slávnosť z nedele.
Sviatosť birmovania udelí o. biskup Marek Forgáč na budúcu nedeľu vo svätej omši o 11.00
hod. šestnástim našim birmovancom. Odporúčam ich do vašich modlitieb, aby ako zrelí
kresťania vydávali o Kristovi svedectvo svojím životom. V sobotu predtým bude o 09.00 hod.
generálna skúška slávnosti a spoveď birmovancov (vyspovedať sa môžu aj inokedy pred
slávnosťou a u iného spovedníka). Príbuzní nech sa vyspovedajú počas týždňa. 
Úmysly cyklopúte 2021 môžete aj s milodarom vhadzovať do takto označenej zásuvky v skrini
pri východe z kostola. Aj tento rok obetujeme na tieto úmysly sv. omše, modlitby a
každodenné námahy počas nášho putovania od 5. do 10. júla. 
Rozpis lektorov: zatiaľ prosíme o spontánne zapojenie tých, ktorí prídu na svätú omšu. 
Zastavte sa aspoň 10 minút pred omšou v sakristii, aby ste si mohli prečítať čítanie.
Modlitba: Chcem nás všetkých pozvať k vytrvalosti v domácej modlitbe za ukončenie

pandémie a uzdravenie chorých každý večer pri ruženci o 2000, keď zvoní aj náš zvon. Ďalej
prosím o modlitby aj za naše prvoprijímajúce deti, birmovancov a ich príbuzných. Ďakujeme.
Spevácke zbory až do odvolania nemajú nácviky. 
OHLÁŠKY:
Mikuláš KENTOŠ, syn Medarda a Zuzany rod. Goffovej, bývajúci vo Vranove nad Topľou, a
Marcela NOVÁKOVÁ, dcéra Martina a Marcely rod. Tkáčovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú
sa 3. krát.

VYDÁVA

Združenie veriacich PRO NOBIS Čemerné
Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0908 047 220; 

Redakciu vedie: M. Stanko; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík
Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na mariannum@gmail.com vždy vo štvrtok do 12:00 

Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  



LItURgIcKýLItURgIcKý PROgRAMPROgRAM ODOD 14.06.2021 14.06.2021 DODO 20.06.202120.06.2021

„Múdry človek má srdce v hrudi, ale hlupák v ústach.“ (latinské príslovie)

PPONDELOKONDELOK 14.06.202114.06.2021 Spoveď: 1730

Sv. omša: 1830 ZBP Marcela (70 rokov) 

Poklona Olt. sv.: 1915

UU tOROKtOROK 15.06.202115.06.2021 Sv. omša: 800 ZBP Ján a Zuzana Hrubovskí 
(25. výročie sobáša)

SS tREDAtREDA 16.06.202116.06.2021 Spoveď: 1730

Sv. omša: 1830 + Michal (35. výročie)
(detská)

ŠŠ tVRtOKtVRtOK 17.06.202117.06.2021 Spoveď: 1730 + poklona Oltárnej sviatosti  

Sv. omša: 1830 + Pavlína Sotáková 

PP IAtOKIAtOK 18.06.202118.06.2021 Spoveď: 1730

Sv. omša: 1830 + Ján Bindas     
(mládežnícka)

SS OBOtAOBOtA 19.06.202119.06.2021

Sobášna sv. omša z nasledujúcej
nedele

Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 + Mária Lajčáková (1. výročie)                 

Sv. omša: 1500 sobášna sv. omša 
(Kentoš – Nováková)  

NN EDEľAEDEľA 20.06.202120.06.2021

12. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 ZBP Ondrej Goffa (30 rokov)  

Sv. omša: 1100 Slávnosť birmovania


