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Mamička - Elena Čepčeková
Tak ako tmavú noc
rozjasní hviezdička,
rozjasní u nás deň
s úsmevom mamička.
Tak ako od rosy
nad ránom skrásnie kvet,
v maminom objatí
zjasnie mi celý svet.
Vďaka ti, mamička,
rozovri teplú dlaň,
nech na tvoj sviatok
kytičku do nej dám.
Milé mamičky, nech Vám tento deň
prinesie toľko šťastia a radosti, koľko
lásky Vy same rozdávate svojim
najbližším
po celý čas!

Krásny Deň Matiek praje redakcia časopisu Mariannum.

Číslo 22

História májových
pobožností
2. Šírenie májových pobožností

Pôvod tradičných májových pobožností je
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stále sám o sebe dosť neznámy. Isté je, že
táto forma mariánskej úcty začala v
Taliansku. Tam, v máji roku 1784, v chráme
Kamilliánov vo Ferrare, sa prvýkrát verejne
konali počas celého mesiaca máj májové
pobožnosti. Až do tej doby boli májové
pobožnosti
viac-menej
súkromnou
záležitosťou, aj keď sa konali vo väčších
spoločenstvách. Napríklad okolo roku 1739
historické svedectvá hovoria o zvláštnej
forme mariánskej úcty počas mesiaca máj v
talianskom meste Grezzano blízko Verony.
V roku 1747 janovský arcibiskup odporučil
májové pobožnosti ako domáce pobožnosti
v rodinách. Okolo roku 1813 sa májové
pobožnosti konali už v dvadsiatich rímskych
chrámoch.
Z Talianska sa májové pobožnosti rýchlo
rozšírili do Francúzska. Jedným z
najznámejších priekopníkov májových
pobožností bol jezuita PierreDoré (17731816) z lotrínskeho Longwy. Doré túto
formu pobožností priniesol z Talianska.
Tradícia májových pobožností sa šírila
hlavne v spojitosti s porevolučným

rekatolizačným hnutím. Pobožnosti boli
chápané ako cirkevná alternatíva
nekontrolovaných slávností jari z dôb
revolúcie. Od roku 1830 sa potom májové
pobožnosti konali po celom Francúzsku.
V Belgicku, hoci vo forme súkromných
pobožností, boli májové pobožnosti známe
už v roku 1803 a potom v roku 1819 došlo
k vydaniu publikácií k pobožnostiam. (…) V
Holandsku to boli redemptoristi, ktorí
podporovali rozvoj májových pobožností.
(…) Známe boli tiež v Luxembursku okolo
roku 1840. Ba čo viac, mesiac máj tu získal
aj ďalší rozmer: v podobe každoročnej
mariánskej oktávy ku cti Panny Márie
„Tešiteľky zarmútených“. V roku 1808 sa po
prvýkrát konala májová pobožnosť v
jezuitskom kolégiu vo švajčiarskom Brigg
(Sitten) (…) a verejne od roku 1849 tiež v
benediktínskom kláštore v Einsiedelnu.
Kapucínsky kláštor Näfels (kantonGlarus)
bol ďalším centrom šírenia májových
pobožností vo Švajčiarsku, a to od roku
1852. Okolo roku 1860 sa nedeľné májové
kázne stali zvykom a veľmi skoro
zvláštnosťou mariánskeho mesiaca. Veľmi
obľúbenými boli mariánske pobožnosti
medzi veriacimi v Rakúsku, kde prvé
zmienky pochádzajú z jezuitského kolégia v
Innsbrucku (…)
Zdroj: rkcsmolnik.sk
(dodal: Róbert Majzlík)

Púť Tatry
Deň 2 – utorok 6. 7. 2021

Deň 3 – streda 7. 7. 2021
Ráno nemáme budíček. Aj tí, čo vstávajú s
prvými slnečnými lúčmi, si dnes dopriali
dlhší čas na oddych a relax v posteli. Možno
sa to nezdá, ale niektorým chlapcom
ukazovala mobilná aplikácia, že ich telo
potrebuje viac ako 12 hodín odpočinok, aby
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Postupne sa sťahujeme do izieb. Penzión
je nový. Dole je reštaurácia, kuchyňa, bar.
Hore na poschodí sú izby. Dvoj, troj aj
štvorposteľové s vlastnou kúpelkou. Práve
do štvorposteľovej izby vedú moje kroky.
Tu som na izbe spolu s Palym, o. Marcelom
a o. Marekom. Tá istá zostava ako v
Rožňave. Sprcha, čisté šaty a schádzame
dole do reštaurácie na večeru. Naše
prepotené dresy dávame na jednu kopu na
chodbe penziónu. Personál penziónu nám
ich vyperie.
Reštaurácia v penzióne je zatvorená. Sme
tu iba my. Večeru máme bohatú. Hustú
krémovú cesnakovú polievku a druhý chod
sú lokše, červená kapusta a kačacie stehno.
Ku kačaciemu mäsu dostávame všetci pivo.
Myslím, že po takomto hektickom výkone si
ho každý zaslúži.
Po večeri máme voľný program. Ja som sa
rozhodol, že ho využijem na obhliadku
mesta. Za chvíľu prichádzam na námestie.
Je maličké, ale veľmi útulné. V strede je
kamenná socha fujaristu. Hneď vedľa nej je
fontána. Ale trochu iná, na akú sme
zvyknutí. Tu sú trysky priamo v dlažbe
námestia a voda podľa rôznych intervaloch
a v rôznej intenzite začne striekať do výšky,
kde sa rozptýli a dopadá späť ako kvapôčky
rôsolu. V tomto horúcom počasí príjemne
schladí vonkajšiu teplotu a zároveň dodá
vzduchu vlhkosť. Za námestím je umelo
postavený v polkruhu amfiteáter s

kapacitou 200 ľudí, rozdelený na dve časti.
Z druhej strany je v jednej polovici verejné
WC a na druhej strane sú šatne pre
účinkujúcich. Zaujímavý spôsob. Aj tak sa
dá využiť rovné námestie. Za ním je malý
drevený stánok – Mestské informačné
centrum. Teraz je zatvorené. Skúsim zajtra.
Za námestím je na ľavej strane kostol
zasvätený svätému Petrovi a Pavlovi. Na
konci tejto ulice je čerpacia stanica a za ňou
sú Závody ťažkého strojárstva. Vraciam sa
späť do penziónu. Moju pravú stranu
lemujú rodinné domy. Po ľavej strane je
veľké sídlisko.
Onedlho som už na izbe. Máme za sebou
dva veľmi náročné dni. Zajtra máme deň na
oddych. Pozerám na internete, čo všetko tu
je. Sú tu dve vodné nádrže – Skalisko a
Vodná nádrž Hriňová – nie sú na kúpanie.
Môžeme ísť do Detvy – je tam Detvianska
brána, Detvianske kríže, kláštor bosých
karmelitánok, kostol sv. Františka z Assisi,
Kostol Panny Márie, Podpolianske
múzeum, Prírodný amfiteáter, kde sa
konajú
celoslovenské
Podpolianske
folklórne slávnosti, kúpalisko, pamätník
obetí SNP. Od Hriňovej mi to ukazuje
necelých 14 km. No uvidíme, aký budeme
mať zajtra program. Čas 21:30. Dobrú noc.

sa dalo znova do poriadku. Ja nemám takú
aplikáciu, tak neviem, koľko hodín by táto
aplikácia ukázala mne. Predpokladám, že to
číslo by bolo možno ešte väčšie ako 12.
S o. Marcelom, ešte pred raňajkami, ideme
do farského kostola svätého Petra a Pavla
dohodnúť si čas našej svätej omše. Tesne
pred tým, než hodiny odbili 8.00,
vchádzame do kostola. Niet tu nikoho.
Kostol otvorený a prázdny. O. Marcel
odchádza na faru. Zastavujem ho a
ukazujem mu, že v spovednici sa svieti. Taký
malý detail kňazom uniká, lebo sú vždy na
druhej strane. V spovednici sedí mladý

kaplán. O. Marcel sa s ním dal do reči a svätú
omšu v tomto kostole bude cykloklub sláviť
o 11.00. Vraciame sa späť do penziónu, lebo
o 8.30 máme raňajky.
Pri raňajkách máme oproti včerajšku dve
miesta voľné. Včera večer kvôli svojim
pracovným povinnostiam sa vrátili domov
Paľo Senior a Paťo Jakubek. Prišiel pre nich
Paľo Junior. Naložili bicykle na strechu,
batožinu do auta a s požehnaním našich
duchovných otcov odišli. Škoda.

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(zostavil Peter Tóth)

Najlepšie zrno
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Istý nevzdelaný agropodnikateľ sa každý rok
zúčastňoval na najdôležitejšom veľtrhu v
meste, kde žil. Zvláštne bolo, že vždy, z roka
na rok, vyhral cenu za „najlepšiu kukuricu
roka“.
Priniesol svoju kukuricu na výstavu a odišiel
s modrou šerpou víťaza.
Jeho kukurica bola vždy najlepšia. Pri jednej
z takých príležitostí ho po tradičnom
udeľovaní cien požiadal o rozhovor reportér
televízie.
Samozrejme, opýtal sa ho, ako sa mu
podarilo vyhrať každý rok súťaž o najlepšiu
kukuricu. Odpoveď ho prekvapila. Muž sa
mu s úsmevom priznal, že svoje najlepšie
zrno rozdeľuje všetkým pestovateľom v
okolí.
„Ako to, že sa o svoje najlepšie zrno delíte s
konkurenciou,“
Agropodnikateľ odvetil: „Vy to neviete?“
Veď je to prosté! Vietor roznáša peľ z
kvitnúcej kukurice z poľa na pole. Ak by moji
susedia pestovali horšiu kukuricu, než je tá

moja, po opelení by sa moja kukurica
pokazila. Ak teda chcem mať dobrú
kukuricu, musím pomôcť ostatným, aby aj
oni dopestovali dobrú kukuricu. Preto im
dávam to najlepšie zrno.“
Tí, čo chcú zachovať pokoj, musia sa
postarať o to, aby žili v pokoji ich susedia.
Tí, čo chcú naozaj dobre žiť, musia pomáhať
iným, aby žili dobre.
Tí, čo chcú byť skutočne šťastní, musia
pomáhať k šťastiu iným.
Blaho každého z nás závisí od blaha iných.
Všetci sme pre seba navzájom dôležití.
A pokiaľ ide o naše dobro, závisíme jeden od
druhého.
(spracovala Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Bruno Ferrero: O čom sníva jablko

1. čítanie: Sk 13, 14. 43-52
Ž: 100, 2. 3. 5
Refrén: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.
2. čítanie: Zjv 7, 9. 14b-17
Evanjelium: Jn 10, 27-30
Krátke zamyslenie na evanjelium:
Podľa 10. kapitoly Jánovho evanjelia sa zdá, že „poznať
Krista“ a „mať život“ je to isté. Život znamená
nezahynúť. Svätý Pavol hovorí tým, ktorí Krista odmietli: „Predovšetkým vám sa malo
hlásať Božie slovo, ale preto, že ho odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného
života, obraciame sa k pohanom.“ Čo teda znamená „poznať Krista“? Počuť Boží hlas, mať
život a žiť z neho. Byť Božím dieťaťom a byť „ovečkou“ Božieho spoločenstva neznamená
nič naivné a pasívne. Vyžaduje si odvahu prijať krista, dať mu svoj život a on dá život nám!
(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára.

Centrum konkrétnej pomoci Femina
chystá webinár Plánuj prirodzene

L
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evice 4. mája (TK KBS) Centrum
konkrétnej pomoci Femina pozýva 13. mája
2022 o 20:30 na webinár o Prirodzených
metódach plánovaného rodičovstva.
Záujemci sa môžu prihlásiť na e-mailovej
adrese: projektpp@centrumfemina.sk.
Webinár je súčasťou projektu Plánuj
prirodzene. Cieľom je vytvoriť bezpečný
priestor, v ktorom je možné bez obáv
položiť otázky, ktoré trápia manželov v

oblasti žitia PPR a ich manželského
intímneho života a to cez anonymný
formulár, ktorý bude zaslaný spolu s
odkazom. K dispozícii budú odborníci na
jednotlivé metódy plánovania rodičovstva Peter Jakub: gréckokatolícky kňaz, bioetik a
lektor Billingsovej ovulačnej metódy, Mária
Schindlerová: lektorka Symptotermálnej
metódy a morálny teológ Ján Viglaš.
„Teší nás, že sa nám podarilo spojiť
odborníkov na prirodzené metódy a
kňazov, ktorí budú odpovedať na položené
otázky. Webinár bude pre prihlásených a
pozývame naň manželov, ale aj kňazov,
ktorí sa chcú dozvedieť čím manželia žijú.
Preto prosíme záujemcov, aby sa nám
nahlásili vopred - ideálne do 10. 5. 2022,“
hovorí za organizátorov Anna Siekelová,
riaditeľka Centra konkrétnej pomoci
Femina.

Košická arcidiecéza ocenila dve desiatky
pracovníkov svojich škôl

strana 6

K

ošice 2. mája (TK KBS) Košická
arcidiecéza oceňovala pracovníkov svojich
škôl a školských zariadení. Slávnosť sa
začala svätou omšou s košickým
arcibiskupom metropolitom Bernardom
Boberom. Vo svojom príhovore poďakoval
viac ako dvom desiatkam oceneným z
radov
učiteľov,
nepedagogických
pracovníkov aj zástupcov samospráv za ich
prácu a rozvoj katolíckeho školstva. Košická
arcidiecéza má 43 škôl združených v 31
právnych subjektoch. Ide o materské,
základné a stredné odborné školy a
gymnáziá. Mnohé z nich vznikli začiatkom
90-tych
rokov.
Podľa
riaditeľa
Arcidiecézneho školského úradu neuvažuje
sa nad zriaďovaním ďalších škôl. „Tam, kde
bol záujem, tam školy už vznikli. Sú ešte
náznaky alebo snahy o vznik nových škôl,
skôr sú to materské školy, pretože
materských škôl je nedostatok. Základné a
stredné školy, tak ten tav je už
stabilizovaný,“ povedal Miroslav Jacko,
riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu v
Košiciach.
Medzi viac než dvadsiatkou ocenených bola
aj učiteľka slovenského jazyka z Cirkevnej
základnej školy Svätých Petra a Pavla v
Stropkove Martin Lukáčová. „Ak im človek
ukáže, že to sám má rád, tak je to pre nich
zaujímavé, príťažlivé,“ povedala. Ocenenie
milo prekvapilo aj učiteľku ekonomických
predmetov na Gymnáziu sv. Tomáša
Akvinského v Košiciach Kvetoslavu
Dankovú. „Je to neskutočne emotívne a ja
si veľmi vážim hlavne morálne ocenenie,
pretože to sa nedá nahradiť žiadnou
finančnou odmenou. Je to naozaj pocta za
tie roky každodennej drobnej mravčej
práce so študentmi,“ uviedla. Riaditeľa

Mariána Babeja z Cirkevnej spojenej školy
vo Vranove nad Topľou potešilo, že medzi
ocenenými boli aj štyria zamestnanci ich
školy. „Myslím, že si to veľmi vážia, že sa
pamätá na ich prácu, lebo základom školy
je učiteľ. Ak je učiteľ kvalitný, tak tá práca je
kvalitná a žiaci potom čerpajú celý život.“
(Zdroj: Rádio LUMEN Mária Čigášová)

Vo farnosti Košice - Sídlisko Ťahanovce
posvätia farský kostol sv. Dominika Savia

K

ošice 3. mája (TK KBS) Rímskokatolícku
farnosť sv. Dominika Savia, Košice – Sídlisko
Ťahanovce čaká cez víkend otvorenie
farského
kostola
a
požehnanie
pastoračných i farských priestorov.
Slávnostnú svätú omšu pri príležitosti
konsekrácie kostola sv. Dominika Savia
bude v nedeľu 8. mája o 11:00 celebrovať
košický arcibiskup metropolita Mons.
Bernard Bober. Naživo ju prinesie TV LUX.
Farnosť Košice – Sídlisko Ťahanovce
zasvätená svätému Dominikovi Saviovi bola
erigovaná (zriadená) z rozhodnutia dnes už
emeritného košického arcibiskupa Mons.
Alojza Tkáča oddelením z farnosti
Ťahanovce obec 1. júla 1995. Predtým
slávili miestni sväté omše na chodbách
školy, neskôr v kaplnke sv. Dominika Savia,
ktorú požehnali vo februári 1995. Práce na
novom kostole začali v decembri 2004.
Kostol bude prepojený s pastoračným
centrom pod kostolom a farskou budovou,
kde vzniklo zázemie pre veriacich a kňazov
farnosti. Slávnosti posviacky kostola bude
vo farnosti oddnes predchádzať päťdňová
duchovná obnova spojená s večernými
svätými omša s kazateľmi.
Zdroj: www.tkkbs.sk
(spracovala Anna Sabolová ml.)

V ČASE OD

9.5.2022

DO

15.5.2022

Dnes je Deň matiek.
Rozpis lektorov: 5. veľkonočná nedeľa: 10.30 hod. - odpustová slávnosť.
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 15.5. do 21.5. vedú modlitby pred sv.
omšami členovia ruže p.Ľubice Chomjakovej.
Pandemické opatrenia boli v kostoloch zrušené. Ostáva len odporúčanie: pre rizikové
skupiny, ako sú starší ľudia, ľudia s chronickými ochoreniami či neočkovaní ľudia, má nosenie
respirátora stále význam. Sväté prijímanie je možné rozdávať do úst aj do rúk. Ruky si možno
pred prijímaním dezinfikovať.
Odpustová slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej sa slávi v deň tejto spomienky,
to znamená 13. mája, a potom si ju pripomenieme v nedeľu pri slávení 5. veľkonočnej
nedele. V sobotu večer bude duchovnými otcami z gréckokatolíckej farnosti v Čemernom
slávená v našom kostole svätá liturgia.
Tohtoročný farský letný tábor sa uskutoční v termíne od 25. 7. - 29. 7. 2022 (pondelokpiatok) na chate Bukvica - Renčišov. Cena tábora bude 80€ (cena sa ešte môže hýbať 5€ +/).
Prihlášky budú dostupné v júni v sakristii. Kapacita tábora je cca 45 detí.
Úmysly pútnikov: Do takto označenej zásuvky v skrini pri hlavnom vchode kostola môžete
vhadzovať vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na Fatimské trinástky - najbližšie
13. mája o 1830 .
Stretnutia detského zboru: Pozývame deti na stretnutia detského zboru každú sobotu o
1330 v pastoračnom centre.

VYDÁVA

Združenie veriacich PRO NOBIS Čemerné
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LITURgICKý PROgRAm OD

P ONDELOK

9.5.2022

09.05.2022 Spoveď:
Sv. omša:

DO

15.5.2022

1730
1830 ZBP Vladimír Biž (60 rokov)
a Beáta Joneková

Poklona Olt. sv.: 1915
800 za uzdravenie Margity a Jolany
(sv. omša spojená s rannými chválami)

U TOROK

10.05.2022 Sv. omša:

S TREDA

11.05.2022 Spoveď:

Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a
mučenice (ľubovoľná spomienka)

Š TVRTOK

12.05.2022 Poklona Olt. sv.: 1730 + spoveď

Večerná sv. omša z nasledujúcej
slávnosti

P IATOK

1830 + Vojtech a Jozef

Sv. omša:
1830 ZBP rod. Gajdošová
(na úmysly pútnikov celebruje o. Peter Bednár)

14.05.2022 Modl. večeradlo: 1730

Večerná sv. liturgia z nasledujúcej
nedele

N EDEĽA

Sv. omša:

13.05.2022 Modl. večeradlo: 1730

PREBLAHOSLAVENEJ PANNY
MÁRIE FATIMSKEJ (SLÁVNOSŤ) titul kostola

S OBOTA

Sv. omša:
(detská)

1730
1830 ZBP Zdenko a Zdenko

Sv. liturgia:

1830 + Terézia Saxunová (1. výročie)

15.05.2022 Modl. večeradlo: 930

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Sv. omša:
1030 za farnosť (odpustová slávnosť)
(celebruje o. Ján Kulan, moderátor Arcidiecézneho
centra pre mládež)

„Manažment znamená robiť veci správne. Vodcovstvo znamená robiť správne veci.“
(Warren Bennis)

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.

