
P r e d a d v e n t n é

zamyslenie

Dennodenne sme atakovaní informáciami
o tolerancii v rôznych formách – k iným
kultúram, náboženstvám, k oblečeniu,
komunikácii, či vzťahom v rodinnom
spolužití. Ale ako až opovážlivo
zachádzame, keď  EÚ (Európska únia) sa
vzdáva vianočného stromčeka, aby
rešpektovala jednu štvrtinu iných vyznaní.
Aj v našom kalendári je uvedených iba 1. a
2. sviatok. vianočný a nie 1. a 2. sviatok
Kristovho narodenia. Vieme, že podstatou
toho sviatku nie je vianočný stromček, hoci
ho nepripravujeme kedykoľvek v roku. Je
to iba jeden zo symbolov. A čoho
symbolom je nedávne halloweenske
vyrezávanie tekvíc a taká výroba strašidiel,
hoci to vyzerá, nevinne, len ako sladký
folklór!?
Dospelý vnuk, toho času kňaz, takto v
príhovore spomína na svojho starého otca –
na začiatku adventu po večeroch zapálil
hrubú sviecu, vybral Sväté Písmo a nahlas
čítal pre celú rodinu. Ktorý starý otec, otec

či mama si tak
vysoko ctí
výchovu svojich
detí, aby toto aj v
dnešnej dobe
robili? Ak niečo
p o d o b n é
n e p r a k t i z o v a l i
životom od útleho detstva svojich detí, tí sa
im ako tínedžeri možno aj vysmejú. A čo,
ak by dospievajúci, pripravujúci sa na
birmovku, sami prišli s takou aktivitou aj
teraz v období adventu a praktizovali ju
podľa možností aspoň trikrát do týždňa a
čítali nahlas v rodine len pätnásť minúť z
Biblie. A nakoniec o prečítanom vyjadrili
názor a podelili sa, čo koho zaujalo a
oslovilo. Poradiť sa o tom môžu aj s
kňazom či katechétom na hodinách
náboženstva. Zaiste šťastnejšie a
súdržnejšie by boli naše rodiny pri
vzájomnom spolužití. A realitou v tomto
Roku viery, aj na príhovor sv. Cyrila a
Metoda, by zostala úpenlivá prosba –
Slovensko viere verné vždy zostane,
dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane!

(Oľga Balážová, farnosť Žalobín)

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou - Čemerné

AktuálnE liturgické ČítAniA nA nEDEľu

“Kto má pri sebe Krista Ježiša, priateľa a takého šľachetného vodcu, bude schopný všetko

zniesť. Veď on nás podporuje, posilňuje, nikoho neopúšťa a je pravým a úprimným

priateľom.” (Sv. Terézia od Ježiša)

Druhé čítanie: Zjv 1, 5-8 
Sv. Evanjelium: Jn 18, 33b-37  

Prvé čítanie: Dan 7, 13-14 
Žalm: Ž 93, 1ab. 1c-2. 5 
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Spevácke zbory - dokončenie z
minulého čísla
Vaše odporúčania:

Oživiť omše novými, modernejšími
detskými piesňami – aj v nedeľu. Chýba mi
detský a mládežnícky zbor a ich piesne
počas omše.

Naša reakcia:
Opäť je tu možnosť detských a
mládežníckych sv. omší, ktoré sú
doprevádzané týmito zbormi.  Som veľmi

za to, aby spievali zbory aj v nedeľu na
10.00 hod. alebo aj ráno o 8.00 hod., aj keď
je to náročnejšie na prípravu a takisto na
priestor. V tom priestore vidím najväčší
problém napr. kde by sa mal postaviť
dospelý zbor, mládežnícky a detský, už
nehovoriac o umiestnení plátna, na ktorý by
sa premietali texty. V každom prípade
chceme i naďalej nedeľné sv. omše
"osviežiť" aj takouto formou spievania
speváckych zborov. Je jasné, že kto by mal
chuť alebo záujem zapojiť sa do spievania v
akomkoľvek zbore, je stále vítaný. Čas
nácvikov je možné sledovať v našom
farskom časopise alebo v oznamoch.
Ďakujem už teraz  všetkým účinkujúcim v
jednotlivých zboroch, vďaka ktorým môže
byť naša sv. omša živšou a radostnejšou. 

(Marek Kunder)

Stvorení na Boží obraz a

podobu

„Boh stvoril človeka, aby bol jeho
obrazom, stvoril ho, aby bol obrazom
Božím.“ (Gn 1,27) V tomto je obsiahnuté
celé božské povolanie človeka. Celé jeho
duchovné dobrodružstvo. V tom nachádza
svoje východisko i svoj cieľ. 
Človek, stvorený na Boží obraz, je
povolaný, aby Boha poznal a celkom

slobodne miloval, aby poslušne načúval
jeho slovu. Jeho povolaním je žiť vo veľkej
blízkosti Boha. Bol určený na to, aby sa
stále viac podobal Bohu, a to uplatňovaním
slobody. Človek by takto kráčal vpred k
dobru, k životu, pretože by rástol v
čnostiach. 
Podobnosť na základe čností
Človek je stvorený, preto nemá dobrotu od
prirodzenosti, ale účasť na Božích dobrách,
na dobrách milostí, ktorými sú čnosti. Takto
je podobný Bohu. O aké čnosti ide? Čistota,
krása, dobrotivosť, blaženosť, večnosť,
nemennosť, pokoj, láska. Tieto skutočnosti
premieňajú dušu. Sú prameňom všetkých
ostatných čností, plodov milostí: pokory,
tichosti, trpezlivosti atď. Dobré návyky,
čnosti, sú v človeku tisícerými odleskami
Božej krásy, sú božské a súčasne ľudské. Sú
božské, pretože sú to Božie dary, ľudské,
pretože potrebujú slobodnú spoluprácu
človeka, jeho úsilie. 
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Srdce alebo vnútorný

človek

Otcovia púšte často hovoria o srdci. Lebo
práve srdce je znakom vnútra človeka, s
odtieňmi, aké sú vlastné Pavlovmu
vyjadrovaniu. Srdce nie je len sídlom
citového a duchovného života. Je centrom
ľudskej bytosti, koreňom  pohnútok nášho
rozumu a vôle (Jób 12,13,Sir17,6). Hlavne
je miestom milosti a hriechu: „ Zo srdca
vychádzajú zlé myšlienky... (Mt 15,9).
Srdce je naozaj „najcennejšia časť nás
samých“ (Kassián). Vyjadruje hĺbku
človeka. Odtiaľ pochádzajú výrazy ako je
„zlomyseľnosť“ srdca, jeho „tajné zákruty“.  
Otcovia siahajú po mnohých prirovnaniach,
aby obrazne znázornili srdce: stavba veže,
pole... Na konci duchovnej cesty sa stáva
srdce človeka Božím chrámom. Podľa slov
svätého Pavla: „Božia láska je rozliata v
našich srdciach skrze Ducha Svätého,
ktorého sme dostali.“ (Rim 5,5) To je to isté,
ako by sme povedali: Duch vkladá Boha do
našich sŕdc. Stávame sa jeho chrámom: 
„Telesné trápenia spojené so skrúšenosťou
srdca je obeť milá Bohu, pripravuje mu v
nás svätyňu a veľmi čistý príbytok. Ak sa
však naša duša nechá strhnúť k hriešnym
žiadostiam, budeme poškvrnení vo svojej
najcennejšej časti, vo svojej duši, ktorou
sme chrámom Ducha Svätého. Lebo Božím
príbytkom a chrámom Ducha Svätého nie je
porušiteľné telo, ale srdce. Vnútorný človek
sa musí zriekať pokrmov, ktoré mu môžu
škodiť. Hlavne on musí byť čistý, aby bol
hoden prijať Krista, ako odporúča apoštol:
„Aby Kristus vierou prebýval vo vašom
srdci.“ (Ef 30,17) (Kassián)
Duch Svätý dáva zažiariť svojmu svetlu v
srdci. To je premenenie sľúbené tým, ktorí
si dali prácu s hľadaním Boha. 

Duchovné zmysly
Tak, ako má telo zmysly, aby mohlo
nadväzovať kontakt s vonkajším svetom,
tak je i vnútorný človek obdarený
zmyslami. Vďaka nim môže nadviazať
kontakt s Bohom. Týmito duchovnými
zmyslami sa stáva Pán istým spôsobom
prístupným. To zdôrazňuje experimentálne
hľadisko objavu Boha. Tento objav nie je
rozumového radu. Človek sa teší z Boha,
kochá sa v ňom. Otcovia neváhajú používať
o duchovnej skúsenosti dokonca i slová
vyjadrujúce zábavu. 
Srdce má teda oči. Keď je srdce očistené,
mieri pohľad tam, kam ho nesie jeho hlboká
túžba, ku kontemplácii Pána. Ale je ťažké ju
udržať, aby na nej zostalo upútané.
Najčastejšie však sú oči srdca zatemnené
neresťami. 
Srdce má uši: môže počuť životodarné
učenie v kázni, v duchovných prednáškach.
Je tiež citlivé na milosť, ktorá sa ho dotkne
a šíri sa v ňom. Tiež má čuch. Lebo milosť
môže pri svojich návštevach naplniť“
náhlym vnemom vône, ktorej lahodnosťou
prevýši vôňu pripravenú voňavkárskym
umením. (Kassián) Srdce má tiež nohy, aby
mohlo bežať k Bohu. Je to láska. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: ANCILLA, M.: Ve škole otcu poušte

„Nebojte sa počúvať o čnostiach, ani sa
nedivte ich menu. Pretože nie sú od nás
ďaleko, ani sa k nám nepribližujú zvonku.
Je skutočne v nás a jej pôsobenie je
jednoduché, pokiaľ sami chceme. Gréci
nech cestujú a plavia sa po mori, aby sa
učili vedám. My však kvôli nebeskému
kráľovstvu nemusíme cestovať, ani sa kvôli
čnosti plaviť po mori. Pán už dávno
povedal: “Božie kráľovstvo je medzi
vami.“ (Lk 17,21) K čnosti je teda potrebná
iba naša vôľa. Keď už je raz v nás, z nás
rastie. Čnosť vzrastá v duši, ktorá je zo
svojej prirodzenosti rozumná. V
prirodzenom stave je duša, ktorá zostáva
tak, ako bola stvorená. A stvorená bola
krásnou a spravodlivou.
„Vyrovnajte chodníky
Pánovi...“, hovoril Ján
Kristiteľ. (Sv. Atanáš,
Život sv. Antona
Pustovníka, str.35)
Keď má láska k čnosti
hlboké korene v našej
bytosti, je v nás Božie
kráľovstvo. Potom sa
stávame podobnými
nemennému Bohu,
vždy ustálenému v dobre, pretože on jediný
je dobrý. Človek má len účasť na Božej
dobrote. Nie je dobrý sám v sebe. Aby sa
ustálil, bude musieť robiť pokroky v dobre.
Zmena patrí k ľudskému postaveniu.
Kresťan sa má vyznačovať neustálym
pokrokom, čnosti v ňom majú stále rásť. 
Je to s ním ako s človekom, ktorý vesluje
po divokej, rozvodnenej rieke. Musí
ustavične veslovať proti prúdu, aby ho
nestrhol. Kto sa chce podobať Bohu, musí
sa bez ochabovania držať dobra, musí 

neustále bojovať proti vášňam, aby nebol v
ich zovretí. Ale nesmieme si myslieť, že
človek je ponechaný svojim vlastným
silám, keď vesluje po rieke, ktorá sa ho 
snaží unášať. Božia milosť je vždy
pohotová, aby podopierala jeho vôľu a
viedla ho. Duša pretvorená čnosťami má
rovnakú prirodzenosť s Bohom, nadväzuje
s ním vzťah láskou. 
Táto čnosť „je vlastná Bohu a tým, ktorí v
sebe prijali Boží obraz a podobu. Lebo len
Jemu prislúcha konať vždy dobro bez
akejkoľvek obavy a bez nádeje na nejakú
výhodu, iba čisto z lásky k dobrote: „Boh
vo svojej dobrote udeľuje všetky dobra v
hojnosti dobrým i zlým.“ Nijaká

nespravodlivosť ho
nemôže znechutiť,
žiadnou ľudskou
chybou nemôže
trpieť, pretože je stále
dokonale nemenný a
dobrý. (Kassián)
Mať Boží obraz a
podobu znamená mať
Božiu lásku: milovať
ho jedine preto, čo z
neho zachycujeme:

„Každý, kto dospel láskou k Božiemu
obrazu a k podobnosti s Bohom, raduje sa z
dobra kvôli tomu, aké je toto dobro
lahodné“ Napodobňuje Boha: Jedinou
pohnútkou ku konaniu dobra je „chuť, akú
dobro preňho má. Záver: Prameň hlbokej
stálosti je pre človeka jeho podobnosť s
Bohom získaná pomocou čností, najmä
lásky. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Ancilla, M.: Ve škole otcu poušte
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Medžugorie

Desať tajomstiev

Vizionári hneď na začiatku zjavení
povedali, že im Panna Mária sľúbila, že
každému zverí desať tajomstiev, ktoré
podľa jej príkazu oznámia cirkevným
nadriadeným, keď príde čas. Tajomstvá sa
týkajú rôznych budúcich udalostí vo svete i
v samotnom Medžugorí. Vizionári nesmú
tajomstvá prezradiť, preto sa o nich vie len
to, čo vizionári zverejnili.
Tajomstvá majú prichádzať v krátkych
odstupoch, jeden po druhom. Prvé dve zo
zverených tajomstiev sa majú uskutočniť
ako napomenutie a dôkaz, že Panna Mária v
Medžugorí bola. Majú sa stať pred veľkým
znamením, o ktorom Panna Mária povedala,
že ho dá na hore zjavení. Toto znamenie
bude tretím tajomstvom. Bude krásne,
veľké, náhle, nepretržité, hmatateľné a
nezničiteľné. Podľa slov vizionárov, keď sa
toto znamenie objaví na hore zjavení, na
Podbrde, mnoho ľudí uverí, pobežia tam,
budú prosiť o odpustenie, ale už bude
neskoro. Čas milosti, ktorý prežívame teraz,
sa skončí.
Vie sa, že niektoré z desiatich tajomstiev sú
nepriaznivé a tiež, že tretie, štvrté, piate a
šieste sú prevažne priaznivé. Nepriaznivé sú
následkom hriechu ľudstva a môžu byť
anulované obrátením sveta. Modlitbou a
pokáním môže byť trest zmiernený alebo aj
odvrátený. Podľa Mirjaniných slov, zlo,
ktoré svetu hrozilo podľa obsahu siedmeho
tajomstva už bolo zmiernené pôstom a
modlitbou. Deviate a desiate tajomstvo
hovoria o treste za hriechy sveta.
Dňa 25. júna 1986 Mirjana povedala ako sa
prezradia tajomstvá: "Panna Mária mi dala
jednoduchý, špeciálny list, na ktorom je

napísaných desať tajomstiev. Je z takého
materiálu, ktorý sa nedá opísať. Nie je to ani
papier, ani tkanina. Písmo nevidno, no vo
vhodnom čase list odovzdám vyvolenému
kňazovi. On dostane dar, aby prečítal
najskôr prvé tajomstvo, neskoršie aj
ostatné." Mirjana si podľa želania Panny
Márie za dôverníka zvolila pátra Petra
Ljubičiča (rok narodenia 1946). Desať dní
pred uskutočnením tajomstiev mu písomne
oznámi, čo sa stane. On si ich po týždni
pôstu a modlitieb môže prečítať a zverejniť
tri dni predtým, ako sa majú uskutočniť.
Ivanka od Panny Márie dostala písomné
pokyny pre Svätého Otca ako má konať v
určitých zložitých situáciách, ktoré do
konca storočia nastanú. Sú napísané na
zvláštnom materiáli, podľa opisu niečo
medzi pergamenom a hodvábom. Keď
všetci vizionári budú mať zverených desať
tajomstiev, zjavenia sa po určitom čase
skončia a tajomstvá sa majú začať plniť.
Samotní vizionári sa do budúcnosti pozerajú
s optimizmom. Mirjana odkazuje: "Nikdy
sme nehlásali prognózy o budúcnosti. To
Panna Mária nechcela. Ona vidí, že veľa
ľudí žije v strachu z budúcnosti. Prichádzajú
sem a s úzkosťou sa pýtajú, či Panna Mária
hovorila o tom, čo sa má stať vo svete.
Tento postoj nie je dobrý. Nemáme si klásť
všetky tieto otázky ohľadne budúcnosti, ale
máme žiť lásku. Naučila som sa, že všetok
strach a tieseň, čo bude a ako bude, je úplne
zbytočný. Treba vložiť svoj život a rodinu
do Božích rúk a byť si istý, že nás Boh
neopustí, že nám pomôže. Napriek všetkým
našim ťažkostiam, trápeniam, strádaniam.
On koná to, čo je pre nás najlepšie."
(pokračovanie nabudúce)

(Jana Jenčová)

Zdroj: Vasilj-Zuccarini, M. : Pozvanie Panny Márie z
Medžugoria
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Ak si dosť pokorný
Keď ma po prvý raz poverili priniesť nášho Pána vo svätom prijímaní, čakalo ma tridsať
pacientov v Národnej ortopedickej nemocnici v Alexandrii v štáte Virginia. Bol som
riaditeľom náboženskej výchovy a novovysväteným trvalým diakonom vo Farnosti Panny
Márie Lurdskej pri Reaganovom národnom letisku.
Náš nový farár Mons. Burke mi dal schránku, čiže malú kovovú škatuľku, v ktorej nosíme
sväté prijímanie, a potom mi dal zoznam pacientov, ktorých mám navštíviť. Spýtal som sa
ho, čo chce, aby som povedal, keď prijmú nášho Pána. Odpoveď: „Len choďte, čakajú,“ mi
veľmi nepomohla. Keď som vybral hostie zo svätostánku a vložil ich do schránky, pokľakol
som pred Pánom so slovami: „Prosím, Pane, povedz mi, ako chceš, aby som ťa priniesol
tvojim ľuďom.“ Ale zase bez ohlasu.
Celou cestou do nemocnice som sa modlil a prosil o správny spôsob, ako priniesť nášho
Pána týmto pacientom. Zdalo sa, že nestačí len pozdvihnúť hostiu, Kristovo telo a povedať:
„Telo Kristovo." Žiadna odpoveď. Keď som šiel do výťahu, opäť som sa modlil, ale stále
som nedostal odpoveď.
Keď som prišiel do prvej izby, zdravotná
sestra ma upozornila: „Táto žena prišla z
operácie a prebúdza sa z narkózy.“
Uvidel som mladú ženu po dvadsiatke.
Pozerala sa na stenu a tvár jej sťahovalo
od bolesti. Stál som pri posteli. Naše oči
sa stretli. Spýtal som sa, či chce prijať
nášho Pána vo svätom prijímaní. Obrátila
sa ku mne a prikývala hlavou. Stále mala
bolesti. Pozdvihol som hostiu a zrazu
som vedel, čo mám hovoriť: „Spojte
svoje utrpenie s utrpením Pána na kríži za
svoju spásu a za spásu tých, ktorých
milujete. Prijmite Kristovo telo.“
Prijala nášho Pána, ľahla si na podušku a
zatvorila oči. Vnímal som prítomnosť
Ježiša, ktorý sa o ňu staral. Keď som odchádzal z izby, obzrel som sa a uvidel som ju, ako
odpočíva v Kristovom pokoji s jemným úsmevom na pokojnej tvári. To sa stalo u každého
pacienta v nemocnici, dokonca aj u tých, ktorí boli pred smrťou.
Cestou späť do Farnosti Panny Márie Lurdskej som ďakoval Pánovi za to, že som ho mohol
priniesť pacientom. Spokojne som sa mu prihováral: „Urobil som pre teba dobrú prácu,
Pane, však?“ Ale to, čo som pocítil, ma zahanbilo. Akoby mi Ježiš hovoril: „Ak si dosť
pokorný, nevinný a čistý, dovolím ti, aby si ma prinášal mojim ľuďom ako ten osol v
Jeruzaleme.“

Diakon JoeEenin, Annandale, Virginia

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Patricia Proctorová: Veľké pravdy v malých príbehoch 5  
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Biskup Sečka k šíreniu údajného Veľkého varovania Ježiša krista 

Spišská kapitula 21. novembra (tk kBS) - Spišský biskup Mons. Štefan Sečka vydal
na základe hlásenia kňazov a telefonátov od veriacich, že internetom sa šíri údajné Veľké
varovanie Ježiša Krista. Pri tejto príležitosti vydal stanovisko, ktoré prinášame v plnom
znení. 

Drahí bratia a sestry! 
Dozvedel som sa, že v niektorých farnostiach sa veľmi rozšírili posolstvá o takzvanom dni
Božieho Veľkého varovania, ktoré vyplývajú z údajných súkromných zjavení nejakej írskej
vizionárky. Tieto posolstvá sa rozširujú prostredníctvom internetu. Zistil som, že ide o
bludnú náuku, ktorá nie je v súlade s učením Katolíckej cirkvi a vykazuje známky
sektárstva. Celá táto náuka je síce poprepletaná modlitbami k Božiemu milosrdenstvu a
výzvami k svätej spovedi tak, ako to učí aj Katolícka cirkev, avšak citáty zo Svätého písma
sú komentované a vysvetľované svojvoľne a v rozpore s učením Katolíckej cirkvi. Podobné
tendencie boli už v prvotnej Cirkvi, preto sv. Peter apoštol napísal: „Predovšetkým však
vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad.“ (2Pt 1, 20) 
Po zhliadnutí tejto internetovej stránky som tiež zistil, že veriaci sú nabádaní, aby si
zaobstarali tzv. „pečať živého Boha“, ktorá má byť posvätená kňazom. Pripomínam, že
žiaden kňaz verný Kristovi a jeho Cirkvi nesmie v tejto veci spolupracovať, lebo by sa
dopustil prehrešenia voči viere a svojmu úradu. Na kohokoľvek, kto bude šíriť tieto bludné
posolstvá sa vzťahujú dosť prísne slová Svätého písma, ktoré napísal sv. apoštol Pavol
Galaťanom: 
„Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k
inému evanjeliu. Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo
evanjelium. Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme
vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám
niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! Chcem si teraz
nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť
ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.“ (Gal 1, 6-9)
Všetkých veriacich, ktorí možno z nevedomosti začali veriť uvedeným posolstvám, prosím
a dôrazne žiadam, aby opustili tieto bludné náuky a nešírili ich. 
Na túto záležitosť som bol povinný upozorniť v záujme čistoty katolíckej viery, poslušnosti
a jednoty so Svätým Otcom, ako aj v záujme spásy vašich duší. 

V Pánu oddaný + Štefan Sečka, spišský biskup
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upratovanie kostola - Pán Boh zaplať rodinám, ktoré boli naposledy upratovať kostol. Na
budúci týždeň prosíme rod. kurucova, rod. Vardžíkova, rod. Jenčova - kvetná ul.

Upratuje sa v sobotu ráno po sv. omši o 900.  
Vedenie modlitieb pred sv. omšami - v týždni od 2.12. – 8.12. vedie modlitby horliteľka
Helena Sabolová.                      

Detský zbor - nácvik detského speváckeho zboru bude v sobotu o 1330 na fare. 
ondrejovské dni -  o. arcibiskup pozýva všetkých veriacich našej arcidiecézy na oslavu
nášho patróna sv. Ondreja na tri miesta - Prešov, Košice a Vranov nad Topľou. No a vo

Vranove bude mať sv. omšu pomocný o. biskup Stolárik vo štvrtok večer o 1800 v bazilike.
Kto z vás chce a môže ísť, tak je vítaný. Zároveň u nás bude preto sv. omša vo štvrtok

preložená na ráno o 700. 
5. výročie smrti nášho kaplána Martina - o niečo viac ako týždeň 4.12. vychádza už 5.
výročie smrti nášho kaplána Martina. Preto na budúcu nedeľu bude spomienková slávnosť na

cintoríne v Hencovciach pri jeho hrobe o 1500. Keďže je zároveň aj prvá nedeľa v mesiaci a

menenie ružencových tajomstiev, tak pobožnosť poobede sa posúva na 1400. Pri nej bude

najprv modlitba sv. ruženca, po nej hneď menenie tajomstiev, aby sme o 1440. už mohli
nastupovať do autobusu, ktorý bude pristavený tu pri predajni autosúčiastok. Môžu ísť všetci
tí, ktorí majú záujem, pričom príspevok na cestu je dobrovoľný. 
oznam a výzva pre členov ÚSki - vážení členovia Ústredia Slovenskej kresťanskej
inteligencie, chcem vás poprosiť, aby ste sa ozvali predsedkyni našej vranovskej pobočky -
p. Renáte Čelkovej ohľadom nahlásenia osobných údajov ako aj veci členských príspevkov. 
renáta Čelková, predseda pobočky 03 Vranov, rcelkova@centrum.sk, 0918 493 710
Brigády pri pečení vianočných oblátok - Pán Boh zaplať všetkým ženám, ktoré boli v tomto
týždni piecť vianočné oblátky. Zoznam si môžete pozrieť na nástenke. 
rozpis lektorov: nasledujúca nedeľa   

8:00 – rod. Nutárova;
10:00 – P. Majerčin;
18:30 – rod. Bankovičova.

kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915/947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905/514 699;
Pevná linka na faru - 057/4426 286.



VYDáVA
združenie veriacich Pro noBiS Čemerné

Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0915/947 309; 
Redakciu vedie: M. Kunder; 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.  
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PPonDElokonDElok 26.11.201226.11.2012 Sv. omša: 1800 (t)

Poklona Sv. Oltárnej: 1845 - 1930

uutoroktorok 27.11.201227.11.2012 Sv. omša: 700 (t)

SS trEDAtrEDA 28.11.201228.11.2012 Sv. omša: 1800 (t)

ŠŠ tVrtoktVrtok 29.11.201229.11.2012 Sv. omša: 700 (t)

PPiAtokiAtok 30.11.201230.11.2012
Sv. Ondreja, apoštola (sviatok)

Sv. omša: 1800 (t) 

SS oBotAoBotA 01.12.201201.12.2012
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a

spoločníkov, mučeníkov (spomienka)

Sv. omša: 800 (t)

Sv. omša: 1800 (k)

nn EDEľAEDEľA 02.12.201202.12.2012

1. ADVENTNÁ NEDEĽA 

Sv. omša: 800 (k)

Sv. omša: 1000 (k)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša 1830 (t) 

DoDAtokDoDAtok kk oznAMoMoznAMoM

Slávnosť sv. Mikuláša - opäť aj v tomto roku je veľká nádej, že príde sv. Mikuláš vo svojom
čase. A my sa na neho už chceme chystať. A tak chcem opäť poprosiť rodičov a starých rodičov
ohľadom ich dietok, aby sa ozvali, ak chcú pre nich balíčky. A opäť chcem poprosiť o príspevok
2€ na jedno dieťa, pričom tretie a ďalšie dieťa z rodiny má 50% zľavu. Za to dostanete kupóny
pre každé dieťa. Prosím vás, zastavte sa do budúcej nedele aj s peniažkami v sakristii. 


