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Apoštolský list Svätého
Otca Františka Patris
corde (11. časť)
Záver

“Vstaň,

vezmi so sebou dieťa i jeho
matku“ (Mt 2, 13), povedal Boh sv. Jozefovi.
Cieľom tohto apoštolského listu je prehĺbiť
našu lásku k tomuto veľkému svätcovi a
povzbudiť k prosbám o jeho príhovor a k
nasledovaniu jeho čností a jeho zápalu.
Špecifickým poslaním svätých nie je totiž len
sprostredkovanie zázrakov a milosti, ale aj
prihováranie sa za nás pred Bohom, ako to
robil Abram a Mojžiš, a ako to robí Ježiš,
„jediný prostredník“ (porov. 1 Tim 2, 5),
ktorý je naším „zástancom“ pred Bohom
Otcom (1 Jn 2, 1) a ktorý „žije stále, aby sa za
[nás] prihováral“ (Hebr 7, 25; porov. Rim 8,
34). Svätí pomáhajú všetkým veriacim
„usilovať sa o svätosť a dokonalosť vo
vlastnom stave“. Ich život je konkrétnym
dôkazom, že je možné žiť podľa evanjelia.
Ježiš povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som
tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 29), a ich
život je príkladom hodným nasledovania. Sv.
Pavol výslovne vyzýva: „Prosím vás teda,
napodobňujte ma!“ (1 Kor 4, 16). A svojím

Číslo 33

výrečným mlčaním hovorí to isté sv. Jozef.
Zoči-voči príkladu toľkých svätcov a svätíc sa
sv. Augustín pýta: „Či nemôžem robiť to, čo
robili títo?“ A tak definitívne završuje svoje
obrátenie so zvolaním: „Neskoro som ťa
začal milovať, krása taká stará a taká nová.“
Napokon ostáva už len poprosiť sv. Jozefa o
milosť milostí: o naše obrátenie. Obráťme sa
k nemu so svojou modlitbou:
Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa
a ženích Panny Márie.
Tebe Boh zveril svojho Syna;
v teba Mária vložila svoju dôveru;
s tebou sa Kristus stal mužom.
Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom
a veď nás po ceste života.
Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu
a ochráň nás pred každým zlom. Amen.
V Ríme pri sv. Jánovi v Lateráne 8. decembra,
na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny
Márie, v roku 2020, ôsmom roku môjho
pontifikátu
František

(www.kbs.sk; na pokračovanie;
pripravil Marcel Stanko)

Učiť deti modlitbe
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me zvyknutí na vyobrazenia svätej Anny,
ako drží v rukách otvorenú knihu Biblie a pri
nej kľačí jej dcéra, vyvolená Matka Božia
Ježiša Krista, Preblahoslavená Panna Mária.
Takýto obraz – nástenná maľba sa
nachádza aj v kostole sv. Margity
Antiochijskej v Litave, kde sa nachádza
Bratstvo Božského Srdca Ježišovho. Je tam
predložená aj táto modlitba:
Prosba k sv. ANNE
Svätá Anna, trpezlivá a obetavá matka, ty si
vo svojom živote ukázala, koľko zmôže
naliehavá modlitba človeka. Ovocím tvojej
vytrvalej modlitby bola Mária, požehnaná
Matka nášho Vykupiteľa, Ježiša Krista.
Prosíme ťa, vyučuj nás neúnavnej modlitbe,
vyprosuj pevnú vieru a v pochybnostiach,
dôveru v prisľúbenia, odovzdanosť v
utrpení, a nádej v sklamaní. Osobitne ťa
prosíme o tvoje orodovanie za všetkých
našich rodičov i starých rodičov - pre živých
Božie požehnanie a zosnulým večnú
blaženosť. Predlož tieto naše prosby pred
trón nášho Pána Ježiša Krista, ktorý žije a
kraľuje na veky vekov. Amen.
Veľký detský psychológ Jean Piaget (1896 –
1980) vo svojich početných výskumoch
vývoja detí a najmä v otázke vývinu ich
inteligencie dospel k tvrdeniu, že „hra je
potravou pre myseľ.“ To isté sa dá aplikovať
aj na modlitbu: „modlitba je základ, potrava
pre dušu, nevyhnutná skúsenosť pre
duchovný život.“ Vyjadruje skutočnú
prirodzenosť osoby. Človek je totiž
modliaca sa bytosť, ktorá túži po
nekonečne. V hĺbke duše prahne po tom,
aby mohol byť so svojím Stvoriteľom.
Modlitba je teda zakotvená v prirodzenosti
človeka, podstatne patrí k jeho existencií. A
ako platí pri modlitbe - upevňuje sa

návykom, nepretržitosťou a vytrvalosťou.
Modlitbu je potrebné dieťaťu hovoriť
pomaly a niekoľkokrát ju vysvetliť. Všetci
vieme, že v živote každého dieťaťa sa
opakujú konkrétne činnosti – vstáva,
oblieka sa, raňajkuje, ide do škôlky,
obeduje, večeria, spí. Všetky tieto činnosti
sa stanú zvykom a pomáhajú dieťaťu
rozvrhnúť si čas. To všetko umožňuje
kontrolku seba samého i skutočnosti. Život
si možno teda vysvetliť ako sled udalosti,
ktoré sú zväčša tie isté, možno ich riadiť,
zostavovať, organizovať a dať im význam,
cieľ. Prejav zvyku je rituál, ktorým si
pripomíname niečo známe. Opakovanie
pomáha pochopeniu, naučeniu a pamäti.
Čiže opakovanie tých istých činnosti
upokojuje, pomáha porozumieť v
budúcnosti osvojiť si.
S dieťaťom by sme sa mali modliť, pokiaľ je
to možné, vždy v rovnakom čase: ráno, pred
obedom, pred večerou, večer pred
ukladaním sa k spánku. Modlitbou
ďakujeme za pokrm a telesný život a
zverujeme Ježišovi všetkých ostatných.
Ako kresťania máme veľký nedostatok v
modlitbe pokiaľ ide o deň narodenín. Je
dôležité oboznámiť dieťa s postavou svätca,
ktorého meno dostalo pri krste, alebo
ktorého sviatok bol v deň jeho narodenia.
Účasť na svätej omši je ďalším dôležitým
okamihom pre život osobnej a najmä
spoločnej modlitby. Ak spevy, gestá a
rituály robíme dobre, sú dôležité aj pre
dieťa. A navyše spoločná modlitba veľkých i
malých je jedinečnou a mimoriadnou
skúsenosťou. Okrem toho prítomnosť
Ježiša v Eucharistii je „nákazlivá“, lebo sama
dokáže „pritiahnuť všetkých“ akoby do
tajnej reči medzi ním a Duchom prítomným
v srdci dieťaťa.
Zdroj: Katolícke noviny č. 26
(spracovala Jozefína Gajdovčíková)

Kde bolo, tam bolo...
Deň “D” - 1. deň (5. júl 2020)
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u pri sklade spíleného dreva končí
železnica. Keď som videl tie obrovské haldy
dreva, aj keď iba cez internet, bolo mi to
veľmi ľúto. Ako keby sme si my, Slováci,
nevážili zem, ktorú nám dal Pán.
Neudržiavame si ju vo svojej kráse, ale
snažíme sa z nej maximálne všetko využiť a
predať. Za každú, hoci aj podpriemernú
cenu. Že po nás zostane namiesto lesov iba
holá spúšť? Nám to predsa už vôbec
nevadí, čo bude po nás. My žijeme teraz a
teraz chceme byť bohatí. Teraz sa chceme
mať dobre. Áno. Prirodzená vlastnosť skoro
každého Slováka. Môj nebohý otec hovoril,
že keď prišiel Žid do vároša (tak volali starí
vranovčania mesto) a začal podnikať, tak
prikladal halier ku halieru a počítal, že keď
sa mu bude takto dariť aj naďalej, tak jeho
vnuk by sa už mal mať oveľa lepšie ako on.
Naopak, keď začal podnikať Slovák, chcel
byť z večera do rána boháčom.
Vrátim sa ešte na chvíľu k lesom. K tým
stromom, ktoré svojim koreňovým
systémom zadržiavajú obrovské množstvo
vody. Možno si to neuvedomujeme, ale v
Európe ešte stále hráme prím, čo sa týka
spodných pitných vôd. Vďaka stromom a
ostatnej vegetácii, ktorá zadržiava vodu, sú
u nás povodne, zosuvy pôdy iba na minime.
Tam, kde už vyrúbali lesy, som to už videl.
Obrovské nánosy pôdy, ktoré zaplavili celú
dedinu. Aj keď je to smutné a všetci vieme,

že je to tak, nič proti tomu nerobíme. To je
druhá vlastnosť Slováka.
Dosť bolo nostalgie. Vrátim sa späť na cestu
k našim chlapcom. Pokračujú ďalej a pri
malom parčíku v tvare trojuholníka
odbočujú na vedľajšiu cestu. V tom parčíku
je na betónovom podstavci odstavený
ruský tank T34. Za ním je pamätník ruským
vojakom, ktorí položili svoje životy pri
oslobodzovaní tejto obce od fašistov v
druhej svetovej vojne. Opúšťajú dedinu a
po pár sto metrov im tabuľa na pravej
strane oznamuje, že vstupujú do
Národného parku Poloniny. Cesta ide stále
hore kopcom. Raz je les po pravej a raz po
ľavej strane. Niekedy cesta prechádza
lúkou, pasienkami, ale stále hore kopcom.
Za odbočkou na dedinu Jalová sa nachádza
Beskydský panteón. Pri ňom sa trochu
zastavím.
Je to symbolický cintorín známych
osobností spod Polonín. Jeho poslaním je
oprášiť spomienku na zaujímavých ľudí
regiónu. Tých, ktorí sa tu narodili, žili,
pracovali, pôsobili i na tých, ktorí týmto
územím iba prechádzali, ale všetci tu
zanechali niečo zo seba a zapísali sa do jeho
histórie. Je tu osem kameňov a vedľa nich
osem informačných tabúľ. Na prvej je
gréckokatolícky rusínsky kňaz Alexander
Duchnovič, ktorý sa narodil v obci Topoľa a
detstvo prežil v Stakčíne. Druhý - rusínsky
právnik, pedagóg a filozof, ktorý sa narodil
v rodine pravoslávneho kňaza v obci Zboj Peter Lodij. Ďalšou z osobností je
legendárny zbojník Fedor Hlavatý, ktorého
50-členná družina pôsobila v rokoch 1492 –
1495 na súčasnom slovensko-poľskom

pohraničí. Narodil sa v Ruskej Volovej.
Svoje miesto v panteóne má i jednoduchý
roľník zo Zboja s obrovským rozprávačským
talentom Michal Pustaj, nemecký píšuci
český reportér Egon Evin Kisch z Prahy,
ktorý sa však ako vojak pražského zboru
zúčastnil bojov prvej svetovej vojny v
Poloninách. Ďalšími z prezentovaných
osobností sú roľník, spevák a zberateľ
národného umenia zo Stariny Juraj
Kolinčák, slovenský spisovateľ Ladislav
Mňačko z Valašských Kloboukov, ktorý o
Uličskej doline napísal román Kde končia
prašné cesty a pravoslávny kňaz, misionár a
mních Juraj Čokina z Uličského Krivého,
ktorý celý svoj život zasvätil šíreniu
pravoslávnej viery.
Poniektorí chlapci si túto zaujímavosť
zvečnili fotoaparátom a pokračujú v ceste.
Zatiaľ v pohode. Prešli mostom cez potok a
tu im dopravná značka oznamuje, že odtiaľ
už iba hore kopcom. Cesta je pekná. Rovný
asfalt, ktorý po obidvoch stranách lemujú
zvodidlá a za nimi stromy. Tie vytvárajú
príjemnú klímu v tomto horúcom počasí. A
keď z času na čas zafúka vietor, jednoducho
radosť ísť na bicykli. Ešte jedna zákruta a
nasleduje krátka prestávka. Vykopať trochu
nohy, lebo kopcom ešte nie je zďaleka
koniec a vľavo pod nimi sa odkrýva
nádherná panoráma. Celú Starinu majú ako
na dlani. Nádherný výhľad. Tak dosť bolo
rozplývania a zaháľania. Sadať na bicykle a
ide sa. Do cieľa to ešte majú 32 kilometrov.
Za chvíľu prechádzajú okolo malého

parkoviska na pravej strane, za ktorým je
chodník na vyhliadkovú vežu. Z nej je
pohľad na celé údolie a okolité lesy.
Teraz, kvôli pandémii, chodím viac po
lesných cestách v našich Slanských vrchoch
a keď vyjdem na niektorý vrch a pozerám sa
dookola, sám seba sa pýtam – to je to naše
zaľudnené Slovensko? Kde mi len oko
dovidí, dookola samý les. Ešteže sú tu
vysielače – Dubník, Makovica. Styčné body,
keby človek náhodou zablúdil. Ale tu nad
Starinou? Voda, ktorú lemujú dookola
nedotknuté lesy. Nádhera. Ten pokoj,
vzduch nasýtený sviežim ozónom a
zvlchčený vodou vyparujúcou sa z hladiny
Stariny. Netreba nám ísť ani k moru. Veď aj
u nás je tak krásne. Škoda, že toho tak málo
vieme o našej domovine. Lepšie poznáme
rôzne turistické destinácie v zahraničí ako u
nás doma. Ale radšej sa vrátim na cestu.
Chlapci pokračujú ďalej. Stále hore
kopcom. Za ostrou ľavotočivou zákrutou im
informačná tabuľa oznamuje, že sa
nachádzajú v geologickej náučnej lokalite.
Tu na vrchole sa nachádza priesmyk Dara a
pri ňom dve informačné tabule Cergovské
vrstvy – hlboko morská sedimentácia, kde
sa dočítate ako vznikli pieskovcové a ílovité
vrstvy. Na druhej tabuli je názov Zdrojové
horniny pre ropu a zemný plyn. Tu je
opísané ako vznikla ropa a zemný plyn a
ako vlastne vznikali zdrojové horniny, v
ktorých sa nahromadená ropa a zemný plyn
zachovali.
pokračovanie v nasledujúcich číslach
(spracoval Peter Tóth)

VYDÁVA

strana 4

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.

lItURgIcký PROgRAm OD

P ONDelOk

26.07.2021

26.07.2021 Sv. omša:

Sv. Joachima a Anny, rodičov
Preblahoslavenej Panny Márie
(spomienka)

U tOROk

DO

01.08.2021

1030 za účastníkov farského
letného tábora

27.07.2021

Sv. Gorazda a spoločníkov
(spomienka)

S tReDA

28.07.2021 Sv. omša:

1830 + Ladislav Baník
(nedožitých 75 rokov)

Š tVRtOk

29.07.2021 Sv. omša:

800 + Pavol Plavecký (1. výročie)

Sv. Marty (spomienka)

P IAtOk

30.07.2021 Sv. omša:

1830 ZBP Beáta Demčáková

Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej,
panny a mučenice (ľubovoľná
spomienka)

S OBOtA

31.07.2021 Modl. večeradlo: 700

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
(spomienka)
Večerná sv. omša z nasledujúcej
nedele

N eDeľA

Sv. omša:
Sv. omša:

Sv. omša:

800 + Mária, Jozef, Mária
1000 za farnosť

Sv. ruženec:

1430 + výmena tajomstiev

01.08.2021 Sv. omša:

18. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

800 + Michal a Mária Demčoví,
+ Mária Kopčová
1830 + Mária Vlčeková

fARSké OZNAmY OD

26.07.2021

DO

01.08.2021
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 1.8. - 7.8. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Helena Brehovská.
Rozpis lektorov:
18. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – p. Baranová, p. Sabolová; ; 10.00 hod. – rod.
Dzurovčinová.

Predseda kBS schválil preklad modlitby
na Svetový deň starých rodičov
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ratislava 14. júla (TK KBS) Predseda
Konferencie biskupov Slovenska (KBS),
bratislavský arcibiskup metropolita Mons.
S. Zvolenský udelil cirkevné schválenie
slovenského prekladu modlitby na prvý
Svetový deň starých rodičov, ktorý bude 25.
júla 2021. Na webstránke rodina.kbs.sk ho
prináša Rada KBS pre rodinu.
Svätý Otec 31. januára oznámil svoje
rozhodnutie ustanoviť „Svetový deň
starých rodičov a seniorov“ v pravidelnom
termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti
liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny,
Ježišových „starých rodičov“. Za tému 1.
svetového dňa vybral pápež slová: „Ja som
s tebou po všetky dni“ (Porov. Mt 28,20),
ktoré majú vyjadrovať blízkosť Pána a Cirkvi
životu každého starého človeka, a to
osobitne v tomto ťažkom čase pandémie.
Myšlienkou je vytvoriť čo najviac
decentralizovaný deň, aby sa toto
posolstvo dostalo ku každému starému
rodičovi a každému staršiemu človeku,
dokonca aj k tým najosamelejším.
Dikastérium pre laikov, rodinu a život pri
tejto príležitosti pripravilo pastoračný kit,
kde je možné nájsť posolstvo pápeža
Františka seniorom, jeho ďalšie slová,
modlitbu, pastoračné usmernenia a
liturgickú príručku. Modlitba má pomôcť
zjednotiť veriacich v duchovnej príprave.
Jej text je vhodný na spoločnú modlitbu vo
farnostiach,
spoločenstvách
i
v
domácnostiach. Arcibiskup Zvolenský po
posúdení udelil modlitbe tzv. imprimatur.

Olympijské hry v tokiu: kostoly zostanú
pre športovcov neprístupné

Tokio 14. júla (RV CZ) O desať dní sa

začnú olympijské hry v Tokiu. Očakáva sa,
že pre verejnosť budú neprístupné, pretože
v japonskom hlavnom meste platí od
pondelka už štvrtý prísny lockdown kvôli
opätovnému nárastu výskytu Covidu.
Opatrenia sa dotýkajú aj Katolíckej cirkvi.
Všetky plány na pastoráciu cestujúcich
športovcov a fanúšikov sú zrušené, vyhlásil
podľa stránky Asianews tokijský arcbiskup
Tarcisio Isao Kikuchi (na snímke).
„Chceli by sme, aby sa každá farnosť
postarala o duchovné potreby tých, ktorí
do Japonska prídu. V dnešnej situácii však
zostáva prioritou neprenášať nákazu,“
povedal arcibiskup.
Návštevníci tokijskej metropolitnej olbasti,
ktorí prídu v najbližších dňoch a týždňoch,
vrátane účastníkov paralympijských hier,
ktoré sa začnú 24. auusta, by preto mali byť
informovaní o preventívnych opatreniach
proti Covidu-19 vo farnostiach a tiež
požiadaní, aby sa zdržali návštev kostolov.
V Tokijskej arcidiecéze sa od 20. júla smie
na bohoslužbách zúčastniť iba obmedzený
počet skôr registrovanáých osôb. K ďalším
preventívnym opatreniam patrí skutočnosť,
že seniori a chorí sú vyzývaní, aby sa
zúčastnili na bohoslužbách z domova
prostredníctvom online prenosu. Nedeľná
povinnosť bola zrušená a všetky farské
stretnutia sa konajú iba online.
Spovedelnice musia mať i priehľadnú
bariéru.
Zdroj: www.tkkbs.sk
(spracovala Anna Sabolová ml.)

V ČASe OD

19.07.2021

DO

25.07.2021

Protiepidemické opatrenia: Od pondelka 19. júla sú všetky okresy Slovenska v zelenej fáze
COVID automatu. V interiéroch sú naďalej vyžadované rúška (šál alebo šatka) a kapacitu
kostola na sedenie možno zaplniť na 75%.
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 25.7. - 31.7. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena musáková.
Pastoračná rada: prosím o stretnutie v stredu 21.7. večer po sv. omši v pastoračnom centre.
farský detský tábor: Prihlášky detí do tábora je potrebné priniesť do stredy 21.7.
Odovzdávajte ich vedúcej tábora alebo o. Marcelovi. Rovnako aj poplatok za tábor.
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 trinásteho každý mesiac až do októbra.
Rozpis lektorov:
17. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – z účastníkov; 10.00 hod. – odpust JaA.

1. čítanie: Jer 23, 1-6
Ž: 23, 1-3. 4. 5. 6
Refrén: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
2. čítanie: Ef 2, 13-18
evanjelium: Mk 6, 30-34
Krátke zamyslenie na evanjelium:
Ježiš sám vidí veľký význam odpočinku a hľadá, ako
ho svojim učeníkom umožniť. Ale zároveň ani
odpočinok nie je dôvodom, aby si jeho milosrdné srdce zobralo dovolenku. Stále pamätá
na tých, ktorí sú v núdzi. Existujú ľudia, ktorí majú odpočinok ďaleko nad všetko ostatné.
Iní naopak taký čas majú až na úplne poslednom mieste rebríčka priorít. Naše prežívanie
odpočinku môže byť dobrým ukazovateľom toho, ako uprostred starostí sveta žijeme. Akú
úlohu zohráva naše milosrdenstvo k druhým? A tiež k sebe samému?
(podľa www.vira.cz)
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lItURgIcký PROgRAm OD

P ONDelOk

19.07.2021

19.07.2021 Spoveď:

O sv. Jozefovi

Sv. omša:

DO

25.07.2021

1800
1830 + Tibor Klembara

Poklona Olt. sv.: 1915
800 + Pavol Krivák
(sv. omša spojená s rannými chválami)

U tOROk

20.07.2021 Sv. omša:

S tReDA

21.07.2021 Spoveď:
Sv. omša:

Š tVRtOk

22.07.2021 Spoveď:

Sv. Márie Magdalény (sviatok)

Sv. omša:

1800
1830 + Mária Kmecová
1730 + poklona Oltárnej sviatosti
1830 + Michal a Anna Demčákoví,
Ján a Mária Bachoví

P IAtOk

23.07.2021 Spoveď:

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky
Európy (sviatok)

S OBOtA

24.07.2021 Modl. večeradlo: 700

Večerná sv. omša z nasledujúcej
nedele

N eDeľA

Sv. omša:

1800
1830 ZBP Anna Hudáková

Sv. omša:
Sv. omša:

800 + Michal a Anna
1830 + Martin Bamburák

800 + Jozef a Mária Demčákoví
Modl. več. (JaA): 930
Sv. omša (JaA): 1030 za farnosť

25.07.2021 Sv. omša:

17. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV.
JOACHIMA A ANNY PRI STAROM
KOSTOLE

(slávnostnú sv. omšu celebruje o. Martin Rečlo z
Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach)

„Spánok po drine, prístav po búrlivom mori, mier po vojne a smrť po živote prinášajú
veľké uspokojenie.“ (Edmund Spenser)

kontakty
Rímskokatolícka farnosť Fatimskej Panny Márie, Tehelná 266, 09303 Vranov nad TopľouČemerné, 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.

