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Základ Cirkvi je na Skale
Pápež,

rímsky biskup a nástupca svätého Petra, je stálym a viditeľným princípom a
základom jednoty biskupov, ako aj množstva veriacich.
Keď Kristus ustanovil Dvanástich, ustanovil ich na spôsob kolégia alebo trvalého zboru, na
čelo ktorého postavil Petra, vyvoleného spomedzi nich. Kristus Pán, v ktorom sa završuje
celé Zjavenie najvyššieho Boha, prikázal apoštolom, aby evanjelium, ktoré bolo prisľúbené
skrze prorokov a ktoré on splnil a vlastnými ústami hlásal, všetkým ohlasovali ako zdroj
každej spasiteľnej pravdy a morálnej normy, a tak im sprostredkovali Božie dary.
Podľa Pánovho príkazu sa evanjelium odovzdávalo dvoma spôsobmi:
• ústne: prostredníctvom apoštolov, ktorí ústnym ohlasovaním, príkladmi a ustanovizňami
odovzdali to, čo prijali z Kristových úst, zo styku s ním a z jeho činov, alebo poznali
vnuknutím Ducha Svätého
• písomne: prostredníctvom tých apoštolov a apoštolských
mužov, ktorí z vnuknutia toho istého Ducha Svätého
zaznamenali posolstvo spásy písomne.
Aby sa však evanjelium zachovalo v Cirkvi stále neporušené
a živé, apoštoli zanechali biskupov ako svojich nástupcov a
odovzdali im svoje miesto v Učiteľskom úrade. Kolégium
alebo zbor biskupov má však autoritu, iba ak sa chápe spolu
s rímskym pápežom ako so svojou hlavou. Takto chápané
kolégium biskupov je aj nositeľom najvyššej a plnej moci
nad celou Cirkvou.
Tak ako svätý Peter a ostatní apoštoli tvoria z Pánovho
ustanovenia jediné apoštolské kolégium, takisto sú
navzájom spojení rímsky pápež, Petrov nástupca, a biskupi,
nástupcovia apoštolov.
(Katechizmus Katolíckej cirkvi)

1. čítanie: Iz 50, 5-9b
Ž: 116, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9
Refrén: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine
žijúcich.
2. čítanie: Jak 2, 14-18
Evanjelium: Mk 8, 27-35
Krátke zamyslenie na evanjelium:
Petrovo nadšenie z Ježišových zázrakov je celkom
pochopiteľné, ale Pán upriamuje pozornosť apoštolov inam. Aby poznali nielen čo je
skutočná Božia moc, ale predovšetkým aby poznali vzťah s Bohom, musia pre Boha
„stratiť hlavu“. „Kto stratí svoj život pre mňa...“ Dať pre Ježiša vlastný život? Nie je to
prehnaná požiadavka? Keď ľudia vstupujú do manželstva, berú sa z lásky. Tešia sa na
pekné chvíle spoločného života. Ale manželstvo je tiež odovzdaním seba samého
milovanému človeku, teda stratenie seba pre neho. A voči Bohu to nie je iné!
(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára

Životopis pápeža
Františka
JORGE MARIO BERGOGLIO
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P

rvý pápež, ktorý pochádza z Ameriky, je
84-ročný argentínsky jezuita Jorge Mario
Bergoglio, od roku 1998 arcibiskup Buenos
Aires. Hoci je významnou osobnosťou
celého latinskoamerického kontinentu, vo
svojej diecéze ostal jednoduchým a veľmi
obľúbeným pastierom, ktorý počas svojej
15-ročnej biskupskej služby veľa cestoval
metrom a autobusmi.
„Môj ľud je chudobný a ja som jedným z
nich,“ povedal viackrát na objasnenie
svojho rozhodnutia bývať sám a sám si
pripravovať večeru. Svojim kňazom vždy
odporúčal milosrdenstvo, odvahu a pre
každého otvorené dvere. Pri istej príležitosti
sa vyjadril, že najhoršie, čo sa môže Cirkvi
stať, „je to, čo Lubac nazýva duchovná
svetáckosť“, to znamená „zameranie na

seba“. A keď spomína sociálnu
spravodlivosť, vyzýva vziať do ruky
katechizmus, desatoro prikázaní a
blahoslavenstvá. Jeho plán je jednoduchý:
ak nasleduješ Krista, pochopíš, že
„pošliapavať ľudskú dôstojnosť je vážny
hriech“.
Napriek jeho skromnej povahe – jeho
životopis má len pár riadkov – sa stal
terčom
pozornosti
pre
svoje
nekompromisné postoje počas ekonomickej
krízy, ktorá postihla Argentínu v roku 2001.
17. decembra 1936 sa v hlavnom meste
Argentíny narodil imigrantom z talianskeho
Piemontu syn. Otec Mário bol zamestnaný
na železnici ako účtovník a matka Regina
Sivoriová sa starala o domácnosť a výchovu
piatich detí. Po skončení stredoškolského
štúdia za chemického technika si zvolil cestu
kňazstva a vstúpil do diecézneho seminára.
11. marca 1958 vstupuje do noviciátu
Spoločnosti Ježišovej. Svoje humanitné
štúdiá ukončil v Čile a po návrate do
Argentíny v roku 1963 dokončil aj štúdium

Vtedy požiadal veriacich, aby nešli do Ríma
osláviť jeho menovanie a ušetrené peniaze
darovali chudobným. V októbri 2001 bol
menovaný za generálneho relátora na 10.
plenárne zhromaždenie Biskupskej synody
venovanej službe biskupa. Na synode kládol
dôraz na „prorockú úlohu biskupa“, na to, že
má byť „prorokom spravodlivosti“, má
povinnosť „bez prestania ohlasovať“
sociálne učenie Cirkvi a tiež „vyjadrovať
spoľahlivý úsudok vo veciach viery a
mravov“.
Medzitým sa kardinál Bergoglio stával v
Latinskej Amerike čoraz populárnejším.
Napriek tomu sa nikdy nevzdal svojho
striedmeho postoja a prísneho životného
štýlu, ktorí niektorí označili za temer
asketický. V tomto duchu chudoby odmietol
v roku 2002 aj menovanie za predsedu
Biskupskej konferencie Argentíny, no o tri
roky neskôr bol zvolený a potom v 2008 bol
znovu potvrdený na ďalšie trojročné
obdobie. Medzičasom na v apríli 2005
zúčastnil na konkláve, na ktorom bol
zvolený pápež Benedikt XVI.
Ako arcibiskup Buenos Aires – diecézy s
troma miliónmi obyvateľov – vypracoval
misijný plán založený na spoločenstve a
evanjelizácii, ktorý mal 4 hlavné ciele:
otvorené a bratské spoločenstvá; vedúca
úloha uvedomelých laikov; evanjelizácia
zameraná na každého obyvateľa mesta;
pomoc chudobným a chorým. Jeho cieľom
bolo reevanjelizovať Buenos Aires, „berúc
do úvahy tých, ktorí tam žijú, jeho štruktúru
a jeho históriu“. Vyzval kňazov a laikov na
spoluprácu. V septembri 2009 spustil na
národnej úrovni kampaň solidarity z
príležitosti dvojstoročnice nezávislosti
krajiny.
Dňa 13. marca 2013 bol zvolený za 266.
pápeža.
Zdroj: https://www.navstevapapeza.sk/
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filozofie na Kolégiu sv. Jozefa v San Migueli.
V rokoch 1964-65 pôsobil ako profesor
literatúry a psychológie na Kolégiu
Nepoškvrnenej v Santa Fé a v roku 1966
vyučoval rovnaké predmety na Kolégiu
Spasiteľa v Buenos Aires. V rokoch 1967-70
úspešne zavŕšil štúdium teológie na Kolégiu
sv. Jozefa.
13. decembra 1969 bol arcibiskupom
Ramónom Josém Castellanom vysvätený za
kňaza. V rokoch 1970 a 1971 pokračoval vo
formácii v Španielsku a 22. apríla 1973
skladá u jezuitov večné sľuby. Po návrate do
Argentíny pôsobí ako novicmajster vo Villa
Barilari v San Migueli, profesor na fakulte
teológie, konzultor provincie Spoločnosti
Ježišovej a rektor kolégia. 31. júla 1973 bol
zvolený za provinciála jezuitov v Argentíne.
Po šiestich rokov sa opäť ujíma práce v
akademickej oblasti a v rokoch 1980-1986
pôsobí znovu ako rektor Kolégia sv. Jozefa, a
tiež ako farár v San Migueli. V marci 1986
odchádza do Nemecka dokončiť doktorskú
prácu.
Ján Pavol II. ho 20. mája 1992 ustanovil za
titulárneho biskupa mesta Auca a
pomocného biskupa Buenos Aires. Tam
prijal 27. júna v katedrále biskupskú
vysviacku. Ako motto si zvolil Miserando
atque eligendo a do biskupského erbu si
vložil kristogram ihs, znak Spoločnosti
Ježišovej. Vzápätí bol menovaný za
biskupského vikára pre oblasť Flores. Potom
už nebolo žiadnym prekvapením, keď bol 3.
júna ustanovený koadjútorom arcibiskupa v
Buenos Aires. Neprešlo ani deväť mesiacov
a 28. februára 1998, po smrti kardinála
Quarracina, sa stáva arcibiskupom,
primasom Argentíny a ordinárom pre
veriacich východného obradu v Argentíne.
21. februára 2001 ho Ján Pavol II. na
konzistóriu menoval za kardinála s
titulárnym kostolom sv. Roberta Bellarmina.

Šťastie
O

bchodník požiadal učiteľa, aby mu
prezradil tajomstvo úspešného života.
Učiteľ mu povedal: „Každý deň urob
šťastným jedného človeka.“
Potom po chvíli dodal: „Tým človekom
môžeš byť aj ty sám.“
A o ďalší okamih ešte doplnil: „Platí to
najmä, ak si tým človekom ty sám.“
Istá pani vyznala: „Môj manžel je bystrý a
šikovný človek, ale nevie si poradiť ani s
jednoduchými domácimi prácami. Raz som
mu celá nešťastná vyčítala, že naša
priateľka Bea naučila svojho manžela
Franka variť, šiť, žehliť a prať. A ak by sa Bei
niečo stalo, Frank by sa o seba vedel
postarať.
Potom som sa opýtala: „Čo by si robil ty,
keby sa mi niečo stalo?“
Chvíľu premýšľal a potom spokojne odvetil:
„Nasťahoval by som sa k Frankovi.“

Malí majstri
I
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hla z ligotavej ocele si pohŕdavo
premeriavala cievku nití.
„Som nádherná, prenikavo bystrá a
pichľavo ostrá, ligotavá a špicatá.
Nepotrebujem ťa, ty biedne bavlnené
vlákno.“
Niť miernym a mäkkým hlasom odvetila:
„Pravdaže, svojou žiarivou eleganciou,

ktorá nedokáže zakryť tvoju chuť bodať a
zraňovať, vzbudzuješ strach. Si však preto
šťastná?
Ihla premýšľala. „Naozaj sa mi všetci
vyhýbajú. Zachovávajú si odo mňa istý
odstup...“ zamrmlala s nevôľou.
„Vidíš? Aj ja samotná som len málo
užitočná. No ak sa my dve spojíme,
staneme sa niečím celkom iným. Niečím
úžasným!“
„Čím?“
„Ihla s niťou môžu šiť!“
„No a?“
„Ihla s niťou spájajú, viažu dovedna, sceľujú
trhliny a rany, zošívajú kúsky a dokážu
upokojiť. Vidíš, dva málo užitočné
predmety majú spolu veľkú silu
uzdravovať.“
Bola raz jedna strašná pec. Z jej rozďavenej
papule sálala príšerná horúčava.
Na neďalekom stole čakali kôpky múky.
Pekár pridal do múky kvások.
Hŕstka múky kvások odmietla: „Nepošpiníš
moje biele rúcho a nenechám sa spáliť v tej
pekelnej diere!“ Radšej sa rozhodla ujsť cez
škáry v stole.
Iná kôpka s radosťou prijala kvások ako dar.
Prvá kôpka sa stala zbytočným odpadom a
skončila v smetnom koši.
Tá druhá sa zmenila na chrumkavý a
voňavý bochníček.
Zdroj: Bruno Ferrero: Topánky pod posteľou
(spracovala Anna Sabolová ml.)

TV LUX a RTVS chystajú sériu prenosov z
návštevy pápeža Františka

B

ratislava 8. septembra (TK KBS) TV LUX
a RTVS chystajú sériu prenosov z návštevy
pápeža Františka. Prinášame zoznam
vysielaných programov.

11:55 štúdio špeciál
15:30 štúdio špeciál
16:00 súkromná návšteva centra
"Betlehem" v Bratislave
16:30 štúdio špeciál
16:45 stretnutie so židovskou komunitou
na Rybnom námestí v Bratislave
Príhovor Svätého Otca
17:30 štúdio špeciál
19:30 súhrn dňa
20:00 Krátke správy s reportážami
zameranými na návštevu Svätého Otca

Televízia LUX
Nedeľa 12. septembra 2021:
14:45 štúdio špeciál
15:30 prílet Svätého Otca a oficiálne
privítanie na letisku
15:45 štúdio špeciál
16:30 ekumenické stretnutie na
Apoštolskej nunciatúre v Bratislave
Príhovor Svätého Otca
17:00 štúdio špeciál
19:30 súhrn dňa
20:00 Krátke správy s reportážami
zameranými na návštevu Svätého Otca
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Pondelok 13. septembra 2021:
8:45 štúdio špeciál
9:15 Uvítací ceremoniál v Prezidentskom
paláci
9:30 štúdio špeciál
10:00 stretnutie s predstaviteľmi štátu,
občianskej spoločnosti a diplomatického
zboru v záhrade Prezidentského paláca v
Bratislave
Príhovor Svätého Otca
10:45 stretnutie s biskupmi, kňazmi,
zasvätenými osobami, seminaristami a
katechétmi v Katedrále sv. Martina v
Bratislave
Príhovor Svätého Otca

Utorok 14. septembra 2021:
9:30 štúdio špeciál
10:30 Božská liturgia svätého Jána
Zlatoústeho, ktorej bude predsedať Svätý
Otec na priestranstve pred Mestskou
športovou halou v Prešove
Príhovor Svätého Otca
12:30 štúdio špeciál
14:00 priamy prenos programu z Luníka IX.
16:00 stretnutie s rómskou komunitou na
Luníku IX. v Košiciach
Pozdrav Svätého Otca
16:30 štúdio špeciál
17:00 stretnutie s mladými na Štadióne
Lokomotíva v Košiciach
Príhovor Svätého Otca
18:00 štúdio špeciál
19:30 súhrn dňa
20:00 Krátke správy s reportážami
zameranými na návštevu Svätého Otca

Streda 15. septembra 2021:
8:30 štúdio špeciál
9:10 modlitbové stretnutie s biskupmi v
Národnej svätyni v Šaštíne
10:00 svätá omša na otvorenom
priestranstve pri Národnej svätyni v
Šaštíne
Homília Svätého Otca
12:00 štúdio špeciál
13:30 Rozlúčkový ceremoniál na
medzinárodnom letisku v Bratislave
14:00 štúdio špeciál
19:30 súhrn dňa
20:00 Krátke správy s reportážami
zameranými na návštevu Svätého Otca

15:00 Priamy prenos z centra Betlehem v
Bratislave a zo stretnutia so Židovskou
komunitou – Jednotka
20:30 Životopisný film Pápež František:
Modlite sa za mňa – Jednotka
Utorok 14. septembra 2021:
9:00 Božská liturgia z Prešova – Jednotka
15:30 Dokument Ján Pavol II. na
východnom Slovensku - Dvojka
16:00 Prenos zo stretnutia s rómskou
komunitou – Jednotka
17:00 Prenos zo stretnutia s mladými v
Košiciach - Jednotka

RTVS (priame prenosy na Jednotke,
Dvojke, v Rádiu Slovensku a na
webe RTVS.sk)
Nedeľa 12. septembra 2021:
11:00 Reportážny dokument Pripravení na
Svätého Otca - Dvojka
11:30 Priamy prenos z Budapešti z
vyvrcholenia Eucharistického kongresu Dvojka
15:00 Prílet pápeža do Bratislavy a priamy
prenos z ekumenického stretnutia na
Apoštolskej nunciatúre – Jednotka
Pondelok 13. septembra 2021:
9:00 Stretnutie s prezidentkou Zuzanou
Čaputovou – Jednotka
9:30 Stretnutie so zástupcami Katolíckej
cirkvi - Jednotka

Streda 15. septembra 2021:
8:30 Dokument Ján Pavol II. na
východnom Slovensku - Dvojka
9:30 Mimoriadne správy zo Šaštína –
Jednotka
10:00 Priamy prenos z národnej púte v
Šaštíne – Jednotka
13:30 Priamy prenos z Rozlúčkového
ceremoniálu na letisku v Bratislave–
Jednotka
14:40 Životopisný film Volajte ma
František – Jednotka
21:00 Dokument o stretnutiach Pápeža s
veriacimi Iba spolu – Dvojka
21:50 Mimoriadne vydanie relácie Do
kríža – Dvojka

Zdroj: www.tkkbs.sk, RTVS, TV LUX
(spracovala Anna Sabolová ml.)

VYDÁVA
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V ČASE OD

13.09.2021

DO

19.09.2021

Protiepidemické opatrenia: Náš okres ostáva v oranžovej fáze Covid automatu.
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 19.9. - 25.9. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Eva Sabolová.
Fatimská trinástka: V pondelok si pripomenieme septembrové zjavenie Panny Márie vo
Fatime spolu s veriacimi zo Sniny z Farnosti Božieho milosrdenstva. Úmysel „Za farnosť“ bude
slúžený ako poďakovanie našej ekonómky Zuzany Hvozdíkovej všetkým našim farníkom, ktorí
ju sprevádzajú modlitbami pri jej uzdravovaní z následkov Covidu-19.
Svätý Otec František na Slovensku: Kvôli prenosu zo Šaštína (o 1000) budú sv. omše v našom
kostole v stredu na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie o 730 a 900.
Jesenné kántrové dni sú v nasledujúcom týždni v stredu, piatok a sobotu. Obsahom je
poďakovanie za úrodu. Záväzný je iba jeden deň, v našom kostole piatok. Počas týždňa môžete
priniesť vzorky úrody, za ktorú budeme v piatkovej omši ďakovať. Plodiny prinášajte do
pastoračného centra na prízemí.
Dnes o 1530 sa rozozvučia zvony na všetkých kostoloch našej arcidiecézy minimálne v trvaní
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piatich minút ako súčasť privítania Svätého Otca Františka na Slovensku.
O týždeň bude zbierka na Rádio Lumen a zároveň na tretiu nedeľu v mesiaci. Do označených
drevených pokladničiek v kostole budete môcť prispieť na Rádio Lumen, pri východe z kostole
na náš starý i nový kostol. Pán Boh vám odplať.
Prihlášky na 1. sväté prijímanie a na birmovku sú v sakristii. Podmienkou je rímskokatolícke
vierovyznanie, trvalé bydlisko v tejto farnosti a minimálny vek: pre 1. sv. prijímanie - tretiaci
ZŠ, pre birmovku - 1. a 2. ročník SŠ (príprava na prijatie sviatosti birmovania trvá 2 školské
roky). Prihlášky odovzdajte do nedele 19. septembra v sakristii kostola.
Kalendáre 2022: Pri východe z kostola si môžete zakúpiť stolový alebo nástenný kalendár od
sestier z Nižného Hrušova.
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 v mesiaci do októbra.
Rozpis lektorov:
25. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – p. Baranová, p. Sabolová; 10:00 – p.
Onderková, p. Lengvarská.
OHLÁŠKY:
1. Martin Baran, syn Jána a Anny rod. Bundzákovej, bývajúci v Čemernom, a Sláva
Gombitová, dcéra Jána a Dariny rod. Miklošovej, bývajúca v Pakostove, ohlasujú sa 3. krát.
2. Mgr. Ján Hermanovský, syn Mgr. Jána a Agáty rod. Medvecovej, narodený vo Vranove nad
Topľou a bývajúci v Banskej Bystrici, a Mgr. Ivana Klinčáková, dcéra Františka a Aleny rod.
Valkovičovej, narodená v Zlatých Moravciach a bývajúca v Banskej Bystrici, ohlasujú sa 1. krát.

LITURGIcKý PROGRAM OD

P ONDELOK

13.09.2021

DO

19.09.2021

13.09.2021 Modl. večeradlo: 1730

Spomienka na fatimské zjavenie

1830 za farnosť
(poďakovanie Zuzany Hvozdíkovej)
(na úmysly pútnikov celebruje o. Peter Fogaš, správca
Farnosti Božieho milosrdenstva v Snine)
Sv. omša:

800 ZBP Eugen s rod. a Oľga s rod.
(sv.
omša
spojená
s rannými chválami)
Povýšenie Svätého kríža (sviatok)

U TOROK

14.09.2021 Sv. omša:

S TREDA

15.09.2021 Sv. omša:

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, Sv. omša:
PATRÓNKY SLOVENSKA
(SLÁVNOSŤ)

Š TVRTOK

16.09.2021 Spoveď:

Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána,
biskupa, mučeníkov (spomienka)

P IATOK

Sv. omša:
(mládežnícka)

18.09.2021 Sv. omša:

Večerná sv. omša z nasledujúcej
nedele

N EDEľA

Sv. omša:

1730 + poklona Oltárnej sviatosti
1830 + Ján (20. výročie)
1800
1830 + Marián Džubara;
+ Pavol, Mária, Michal
800 + Mária (1. výročie)
1830 za farnosť

Sv. omša:

800 ZBP Iveta (55 rokov)
1000 + Jozef Bankovič

Sv. ruženec:

1430

19.09.2021 Sv. omša:

25. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

a Marta (40 rokov) s rodinou;
ZBP Anna (60 rokov)

a Mária Demčákoví

17.09.2021 Spoveď:

Kántry

S OBOTA

Sv. omša:

730 + Mária Sotáková
900 ZBP Peter (40 rokov)

„Veľmi milujeme spravodlivosť, ale spravodlivých milujeme málo.“ (Joseph Roux)

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.

