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Vyhlásenie slovenských katolíckych
biskupov na podporu očkovania:
D

" rahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské
spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených
a zomierajúcich na Covid a zárovň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho
hrozí bezprostredný kolaps nemocníc.
Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre
záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak
ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu.
Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa
nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života.
Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným.
Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a
zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a
zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj
skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život.
Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami,
aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc
v utrpení."
Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska
(www.tkkbs.sk; pripravil Marcel Stanko)

Modlitba útechy v čase
pandémie koronavírusu

M

ilosrdný Bože, ty si priateľ
života. Stvoril si tento svet a
zveril si nám ho, aby sme sa oň
starali a užívali jeho dobrá. V
túto hodinu ti ďakujeme za
všetko, čo si pre nás urobil, ako
aj za to, čo nám neustále dávaš.
S úplnou dôverou, že nás
nenecháš samotných ani vo
chvíľach ťažkých skúšok, ťa
prosíme: Buď s nami v tomto čase, keď sa
mnohých z nás zmocnil strach, keď sa
bojíme o svoje zdravie, robíme si starosti o
životy tých, čo sa nakazili, a obávame sa
budúcnosti. Žehnaj všetkých mužov a
ženy, ktorí sa starajú o blaho svojich

blížnych v týchto dňoch a týždňoch:
verejných predstaviteľov, lekárov a
ošetrovateľov a všetkých, ktorí tvrdo
pracujú na tom na spoločnom dobre pre
všetkých. Drahý Bože, v tejto
chvíli Ti odporúčame aj
zosnulých, ktorí sa stali
obeťami nákazy, ako aj všetky
obete vojny a teroru, hladu,
chorôb a všetkých foriem
ľudskej biedy. Zmiluj sa nad
nimi, voveď ich do svetla
svojej láskyplnej prítomnosti a
daj im radosť z toho, že môžu
byť s tebou. O to ťa prosíme v
mene nášho Pána Ježiša Krista, tvojho
Syna, ktorý žije s tebou a Duchom Svätým
a dáva nám večný život.
(Fr. Norbert Cuypers SVD)
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1. čítanie: Dan 7, 13-14
Ž: 93, 1ab. 1c-2. 5
Refrén: Pán kraľuje, oslavujme ho
2. čítanie: Zjv 1, 5-8
Evanjelium: Jn 18, 33b-37
Krátke zamyslenie na evanjelium:
Reakcia Európy po prvej svetovej vojne bola z
hľadiska kresťanstva úplne zdrvujúca. Väčšina štátov sa vzdala kresťanstva ako oficiálneho
náboženstva a deklarovali vieru ako súkromnú záležitosť občanov. Ako môže v takom
svete vládnuť Ježiš? Kristus sa v evanjeliách cielene vyhýba menovaniu za kráľa. Nikdy sa
nepostavil do čela politickej sily. Jeho spása vedie inokadiaľ. Skláňa sa k najposlednejším
z ľudí, dvíha ich, uzdravuje, dáva nádej. Vyháňa démonov a vedie k rozhodnutiu žiť z
dobra a zrieknuť sa Zla. Jeho kráľovstvo ako svetlo preniká systémy, ekonomické
koncepty, ideológie, pretože je osobné, stavia na dôvernom stretnutí sa človeka s Bohom,
s Dobrom, ktoré zasahuje srdcia ľudí. Spása ponúkaná zadarmo všetkým bez výnimky je
stály Boží vklad do sveta a prikázanie milovať zostáva nemenným zákonom.
(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára

Príbeh o jednom
dieliku
Bol raz jeden malý dielik skladačky puzzle,

(spracovala Anna Sabolová ml.)

Zdroj: Bruno Ferrero: Topánky pod posteľou
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ktorý zapadol za chladničku a nik ho viac
nemohol nájsť. Bol to veľmi pekný dielik. Mal
tvar postavičky a bol žlto-hnedo-červenobiely. Ležal za chladničkou tak dlho, až
zabudol, na čo slúži. Rozhodol sa, že sa bude
volať Dielik. Urobil to preto, lebo okolo seba
videl iba jasne definované predmety. Stôl bol
stôl, stolička bola stolička, dokonca aj kocúr
bol kocúr. Čím však bol on? „Určite som dielik
nejakej veci, ale akej?“ A tak si povedal, že to
zistí. Na svojich krivých nožičkách odcupkal do
záhrady. A začal hľadať. Prvá vec, na ktorú
natrafil, bol veľký kameň. „Nechýba ti
náhodou niečo?“ opýtal sa placho. „Nie.
Kameň je dokonalý predmet. Nič mu nechýba.
Choď preč! Ja nepotrebujem nič a nikoho.“
Príkry tón kameňa ho zastrašil. Dielik začal
blúdiť záhradou. Prišiel na okraj špinavej a
veľmi zlomyseľnej mláky. Tá ho pozvala: „Len
vojdi sem, bratku, je tu dosť miesta!“ Dielik sa
ponoril, no vo vode začal mäknúť a potápať
sa. Zachránil ho dobrosrdečný drozd. Lúče
slnka a jemný vánok Dielika vysušili, a tak
mohol čoskoro pokračovať vo svojom pátraní.
Išiel, išiel, až prišiel k čomusi guľatému. Bolo
to posiate pichliačmi a malo to malé dvierka.
Prihovoril sa mu gaštan v pichľavom kabátiku:
„Ahoj, môžeme sa objať a potom sa spolu
zahráme.“ Dielik vykročil s otvorenou náručou
ku gaštanovému ježkovi, ale ....“Au!“ pocítil
pichnutia na celom tele. Kabátik gaštana bol

naozaj veľmi pichľavý.
„Teraz už rozumiem, prečo nemáš
kamarátov,“ neveselo riekol Dielik. Rozlúčil sa
s gaštanom a smutne sa pobral ďalej do
záhrady. Jeho pozornosť upútalo čosi ligotavé.
Vybral sa tým smerom a ocitol sa uprostred
sklenených črepov. Vlastne to boli dieliky ako
on. Začal sa hrať so svojimi novými
kamarátmi, no.... kúsky skla sa zrazu prestali
hrať a otočili sa tak, aby ostrými hranami
smerovali nahor. Dielik si uvedomil, že on
nemá žiadnu ostrú hranu. Váhavo znehybnel a
pozeral sa, čo sa stane.
„Ten kto ho prepichne ako prvý, dostane
odmenu! Povedal najväčší črep. Prepichne
,,,ale čo? Vtom Dielik pochopil. Črepy ležali na
chodníčku po ktorom prichádzal chlapec na
bicykli. Kolesom nabehol na kúsky skla a...
Fúúúú! „Och, nie!“ zaúpel chlapec. Zosadol z
bicykla a smutne skúmal pneumatiku, z ktorej
rýchlo unikal vzduch. Zrazu jeho pohľad
upútal Dielik. „To som nebol ja!“ skríkol Dielik
z plných pľúc. Chlapec neovládal reč dielikov
zo skladačky puzzle, no zodvihol ho a utekal
domov volajúc: „Mami, mami! Našiel som ho
Našiel som dielik z mojej skladačky!“ Ako sa
už deťom stáva, od radosti nad nájdeným
dielikom chlapec zabudol na bicykel. O chvíľu
neskôr sa už Dielik objímal s ostatnými
dielikmi a bol nekonečne šťastný, že sa jeho
hľadanie skončilo. Už vedel, kým je! Teraz
mali zmysel aj farebné plôšky na jeho chrbte.
Žltá a hnedá boli časťou hlavy tigra, červená a
biela patrili k jeho veľkej otvorenej papuli.
Všetky dieliky spolu tvorili veľkolepého tigra
revúceho v džungli. „Vitaj! Čakali sme na
teba! Volali ostatné dieliky skladačky. „Tak
veľmi si nám chýbal!“ „Aj vy ste mi veľmi
chýbali, bračekovia moji,“ usmieval sa šťastný
Dielik.

Pápeži známi
i menej známi
Ján XXIII. - pápež dobroty
Ján Pavol I. vlastným menom Albino
Luciani,
* 17. októbra 1912, vo Forno di Canale v
Taliansku,
† 28. septembra 1978 vo Vatikáne.
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A

ngelo Giuseppe Roncalli, ako sa pápež
Ján XXII. vlastným menom volal, sa narodil
v Sotto il Monte (v diecéze a provincii
Bergamo) 25. novembra 1881 ako štvrté z
trinástich detí. Bol pokrstený v ten istý deň.
Keď v roku 1889 prijal prvé sväté
prijímanie a birmovku,
vstúpil do seminára v
Bergame v roku 1892,
kde zotrval počas
klasických
a
filozofických štúdií
až do druhého roka
teológie.
Ako
štrnásťročný mladík
si
začal
písať
duchovné poznámky,
ktoré ho sprevádzali
rôznymi spôsobmi až do jeho
smrti.
Vytrvalá
činnosť
duchovného smerovania mala tu svoj
začiatok. Za kňaza bol vysvätený 10.
augusta 1904 v Ríme v Chráme Santa Maria
in Monte Santo. V roku 1905 sa stal
tajomníkom nového bergamského biskupa
Mons.
Giacoma
Márie
Radiniho
Tedeschiho, ktorého Sprevádzal na
pastoračných návštevách a spolupracoval
na rôznych pastoračných iniciatívach.Tieto
roky boli naplnené hlbokým duchom

každodenne žitej pastoračnej práce. Po
smrti biskupa pokračoval don Angelo vo
svojej kňazskej službe ako učiteľ v seminári
a v rôznych oblastiach pastorácie
predovšetkým pre spoločenstvá.
Druhá časť jeho života sa začala v roku
1921 – v službách Svätej stolice. Do Ríma
ho povolal Benedikt XV. a vymenoval ho za
predsedu centrálneho výboru Pápežského
diela pre šírenie viery pre Taliansko a
neskôr ho povýšil až do biskupskej hodnosti
ako titulárneho biskupa v Areopoli. Bol
vymenovaný za apoštolského vizitátora do
Bulharska. Do Sofie odišiel v roku 1925 a
zostal tam až do roku 1934. Navštevoval
katolícke spoločenstvá a budoval úctivé
vzťahy
k
ostatným
kresťanským
komunitám. V r. 1934 bol vymenovaný za
apoštolského delegáta pre Turecko a
Grécko. Po vypuknutí druhej
svetovej vojny bol v Grécku,
ktoré bolo spustošené bojmi.
Snažil sa poskytovať správy
o vojnových zajatcoch a
zachránil
veľa
Židov
pomocou
„tranzitného
víza“ Apoštolskej delegácie.
V r. 1944 ho Pius XII.
vymenoval za apoštolského
nuncia do Paríža. Počas
posledných mesiacov vojny a
prvých mesiacov mieru pomohol
vojnovým zajatcom, postaral sa o
usporiadanie Cirkvi vo Francúzsku. Viedlo
ho k tomu pastoračné rozhodnutie byť
kňazom v každej situácii. Oduševňovala ho
úprimná zbožnosť, ktorá sa denne
premieňala v rozsiahly čas venovaný
modlitbe a meditácii. Dňa 12. januára 1953
sa stal kardinálom.

Bolo mu potešením, že sa v posledných
rokoch svojho života mohol venovať
priamej službe, ktorá bola zameraná na
starostlivosť o duše. To bola túžba, ktorá
ho vždy sprevádzala. Bol múdrym a
iniciatívnym pastierom podľa príkladu
svätých pastierov, ktorých si vždy uctieval,
patriarchu
Benátok
sv.
Vavrinca
Giustinianiho a sv. Pia X.
Po smrti Pia XII. bol zvolený za pápeža, 28.
októbra 1958, a prijal meno Ján XXIII. Počas
piatich rokoch jeho pontifikátu ho svet
vnímal ako hodnoverný obraz Dobrého
pastiera. Mierny a jemný, vynaliezavý a
odvážny, jednoduchý a aktívny, konal
kresťanské gestá telesného a duchovného
milosrdenstva, keď navštívil väzňov a
chorých, vítal ľudí z každého národa a
každej viery, vzťahujúc na všetkých
nádherný cit otcovstva. Ľudia v ňom videli

Biskup Reykjavíku Dávid Tencer:
Vrátilo sa nám 120 percent
veriacich

R

Zdroj: Ján XXIII.
www.zivotopisysvatych.sk/jan-xxiii/
P.G.Maxwell-Stuart: Pápežové
Spracovala: Jana Dzurovčinová

z kostolov, naopak pribudli noví, ktorí sa o
činnosti farností dozvedeli vďaka
internetovým prenosom.
Na otázku, ako doba pandémie poznačila
život Cirkvi na Islande, Mons. Tencer
odpovedá, že paradoxne sa ľudia
neoddialili, ale vďaka internetovým
prenosom sa o činnosti farností dozvedeli
ďalší ľudia a prišli sa zaregistrovať. Potešilo
ho, keď mu jeden z kňazov diecézy
referoval: „Vrátilo sa nám 120 percent
veriacich.“
Vďaka tomu, že na Islande je viac ako 85
percent obyvateľov zaočkovaných, aj
miestna cirkev má menej obmedzení. „Pán
Boh zaplať, naši ľudia dostali rozum, poučili
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ím 17. novembra (RV). Rím v uplynulých
dňoch navštívil biskup islandského
Reykjavíku Mons. Dávid Tencer z rehole
kapucínov. V stredu 10. novembra sa
stretol so Svätým Otcom pri generálnej
audiencii. Mons. Tencer prijal pozvanie na
rozhovor do Vatikánskeho rozhlasu, v
ktorom sa podelil o živote Cirkvi na Islande.
Pandémia podľa jeho slov neodohnala ľudí

záblesk evanjeliovej vľúdnosti. Rozhodne
pokračoval v myšlienkach evanjelizácie,
ekumenizmu a dialógu so všetkými.
Zomrel večer 3. júna 1963, v predvečer
Turíc, v hlbokom duchu odovzdanosti sa
Ježišovi, so želaním jeho objatia, obklopený
zborovou modlitbou sveta, ktorá sa zdala
byť zhromaždená okolo neho, aby s ním
dýchala v láske Otca.
Za svätého bol vyhlásený spolu s pápežom
Jánom Pavlom II. dňa 27. apríla 2014 na
Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Obrad
kanonizácie viedol pápež František za
prítomnosti emeritného pápeža Benedikta
XVI.

sa z tej ťažkej situácie, ktorú sme mali...
Naši ľudia pochopili, že cesta k zlepšeniu
stavu je jednoznačne aj cez zaočkovanie,“
hovorí biskup Tencer.
Katolícka cirkev na Islande má 14 500
zapísaných veriacich, ktorým slúži 16
kňazov. Charakteristikou a aj bohatstvom
tamojšej Cirkvi je jej mnohonárodné
zloženie. „V tom vidím bohatosť, lebo
niekedy sme v nebezpečenstve, že
stotožníme Cirkev s národom,“ upozorňuje
reykjavícky biskup. Je dobré mať národné
korene, „ale na druhej strane Cirkev
nemôže byť identifikovaná s národom, lebo
keby som nebol z toho národa, tak by som
sa cítil ako vylúčený“.
Ohľadom rozbiehajúcej sa prvej fázy
synodálneho procesu Mons. Tencer vidí
ako nápomocné farské rady, ktoré sa na
jeho podnet začali vytvárať v nedávnej
dobe. Za dobrý znak života farností
považuje to, keď ľudia radi trávia čas vo
farskom centre.
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Svätý Otec: Utečenci sú znamením
a tvárou nádeje
Rím 16. novembra (TK KBS) Pápež František
poslal pozdrav pri príležitosti otvorenia
výstavy fotografií „Tvárou k budúcnosti“,
venovanej 40. výročiu založenia Centra
Astalli – rímskej pobočky Jezuitskej služby
pre utečencov (JRS). Výstava, ktorá sa koná
od 16. do 28. novembra v kostole Svätého
Ondreja na Kvirinále, predstavuje dvadsať
portrétov zverencov centra Astalli od
Francesca Malavoltu.
Svätý Otec vyjadruje blízkosť všetkým
utečencom, o ktorých sa Spoločnosť
Ježišova v Taliansku počas posledných
štyroch desaťročí starala: rovnaký počet
rokov kráčal ľud Izraela cez púšť do

zasľúbenej zeme, poznamenáva pápež.
Žiaľ, za posledných 40 rokov našej histórie
počet utečencov neustále rástol; mnohí z
nich utekali pred neznesiteľnými životnými
podmienkami, vojenskými konfliktmi,
ekologickými katastrofami; ich cesta viedla
cez „púšť človečenstva a globálnu
ľahostajnosť, ktorá vysušuje vzťahy medzi
ľuďmi“. V našej dobe vznikajú konflikty v
rôznych častiach sveta, nacionalizmus a
populizmus ožíva, stavajú sa múry a „zdá
sa, že jediným riešením, ako vlády zvládajú
ľudskú mobilitu, je návrat migrantov na
nebezpečné miesta“.
Pápež František: „Nastal čas, aby sme žili v
zasľúbenej zemi, zemi solidarity, kde si
všetci navzájom slúžia. Nastal čas pre
spoločný dom bratských národov.“
Pápež poznamenáva, že rímska výstava
fotografií predstavuje tváre, mená a
príbehy utečencov, ktoré centrum Astalli
prijalo: títo ľudia chcú byť dobrými susedmi
na nových miestach, plnohodnotnými
občanmi, ktorí spolu s mnohými ďalšími
aktívne budujú solidárne komunity.
Na záver posolstva Svätý Otec praje, aby sa
pri tomto výročí v praxi realizovala „kultúra
stretávania“, aby sa ľudia stretávali, hľadali
spoločné body, stavali mosty, plánovali
spoločné akcie: „Toto bude zasľúbená zem
pre všetkých.“

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

V ČASE OD
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NOVÉ protiepidemické opatrenia: Vzhľadom na opatrenia prijaté vládou SR (lockdown pre ľudí
bez protilátok - neočkovaní a neprekonali COVID-19) bude od pondelka 22.11.2021 možná v
našom kostole účasť na sv. omšiach len pre očkovaných ľudí a tých, ktorí Covid-19 prekonali (režim
OP). Pod “OP” sa pre potreby Covid Automatu myslia osoby, ktoré sú:
1. kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy
2. osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná
do 180 dní od prekonania potvrdeného RT-PCR3) po dobu 1 roka od prekonania COVID-19)
3. osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR2 nie staršom ako 180 dní
4. deti mladšie ako 2 roky
5. deti 2-12 rokov s testom (48 hodín Ag, 72 hodín PCR / LAMP).
V 3. stupni ohrozenia (čierna farba) je na bohoslužbách v režime “OP” možná účasť 50 osôb s
povinným zoznamom účastníkov a je treba mať pri sebe doklad totožnosti a tlačený alebo
digitálny doklad o očkovaní či prekonaní choroby Covid-19. Kostol bude otvorený 30 minút pred
každou sv. omšou; posvätný ruženec bude možné sa spoločne pomodliť v sobotu ráno a v nedeľu
popoludní, poklona pred Sviatosťou oltárnou v pondelok večer bude možná pre účastníkov
pndelkovej sv. omše. Do kostola si, prosím, prinášajte aj lístok s menom, priezviskom a telefónnym
číslom; pri vstupe do kostola ho vhodíte do označenej skrinky. V interiéri je povinný respirátor a v
exteriéri pri vzdialenosti do 2 metrov rúško.
Kto by potreboval službu kňaza mimo týchto podmienok, je možné po telefonickom kontakte sa
individuálne venovať (spoveď, sv. prijímanie, pomazanie chorých).
S platnosťou od 18. septembra 2021 až do odvolania platí v našej arcidiecéze dišpenz od účasti na
svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok v okresoch, ktoré sú podľa Covid automatu v 1. až 3.
stupni ohrozenia (v červenej až čiernej farbe) a účasť na eucharistickom slávení nie je možná pre
limitovaný počet veriacich.
Dnes je v našom kostole dobročinná zbierka sv. Alžbety.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
Adventné vence: Na budúcu sobotu večer a v nedeľu pri sv. omšiach požehnáme adventné vence,
ktoré si prinesiete do kostola. Môžete ich položiť vpredu k oltáru.
Detské a mládežnícke sv. omše sú pozastavené do odvolania.
Rozpis lektorov: 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.
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 28.11. do 4.12. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Vasiľová.
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LITURGIcKý PROGRAM OD

P ONDELOK

22.11.2021

22.11.2021 Spoveď:

Sv. Cecílie, panny a mučenice
(spomienka)

Sv. omša (OP):

DO

28.11.2021

1730
1800 + Anastázia Butalová

(1. výročie)
Poklona Oltárnej sviatosti: 1915

800 + Monika, Anton
Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka (sv. omša spojená s rannými chválami)
(ľubovoľná spomienka)

U TOROK

23.11.2021 Sv. omša (OP):

S TREDA

24.11.2021 Spoveď:

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a
spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)

Sv. omša (OP):

1730
1800 + Verona a Štefan Kokoruďoví

1730
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a Sv. omša (OP): 1800 + Mária, Jozef a Mária Diľoví;
mučenice (ľubovoľná spomienka)
+ Michal Mária, Anna a Jozef Gonosoví

Š TVRTOK

25.11.2021 Spoveď:

P IATOK

26.11.2021 Spoveď:
Sv. omša (OP):

S OBOTA

27.11.2021 M.. večeradlo (OP): 700

Panny Márie v sobotu
Večerná sv. omša z nasledujúcej
nedele

N EDEľA

1730
1800+ Helena a Jozef Hermanovskí

Sv. omša:
Sv. omša (OP):

800 Za duše v očistci
1800+ Radoslav a Anna Hajdúchoví
(15. výročie)

28.11.2021 Sv. omša (OP):
Sv. omša (OP):

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
Sv. omša (OP):

730 Za farnosť
900 + Katarína Slováková;
+ Ján a Anna
30
+ Valéria Kertisová
10
(1. výročie)

Sv. ruženec (OP): 1430
„Polovička pravdy je často veľká lož.“ (Benjamin Franklin)

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.

