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ĎAKUJEM

vám za všetky vaše modlitby, obety, čas, námahu a finančnú podporu pre našu

farnosť od jej vzniku. 

Nech vás náš Boh, Fatimská Panna Mária spolu s ostatnými našími farskými

patrónmi - sv. Joachimom a Annou, sv. Hyacintou a Františkom, sv. Don

Boscom a bl. Zdenkou za to odmení.

V modlitbe ostáva o. Marek Kunder
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LÁSKA - CELOŽIVOTNÉ
UČENIE
Žiaci a študenti  už netrpezlivo očakávajú

posledný školský deň, aby si mohli konečne
oddýchnuť od učenia. Dva mesiace voľnosti,
život v eufórii, sťaby škola vôbec
neexistovala. Vari to možno povedať o
duchovnej oblasti, o  rozvíjaní talentov,
čností, práci na sebe? V žiadnom prípade! 
Ako teda žiť? Podľa rady Jána Pavla II.:
„Úlohou každého človeka je byť tvorcom
vlastného života: má z neho urobiť
umelecké veľdielo.“ Stavbu dobrého a
pekného života treba začať na pevnom
základe a ním je viera v Boha. Vystríhal pred
odmietnutím Boha a  vylúčením modlitby zo
svojho života. Totiž nielen z chleba žije
človek. (Mt 4,4) Svoj vzťah s Bohom máme
prehlbovať skrze účasť na Eucharistii,
pravidelnú modlitbu, pristupovanie k
sviatosti pokánia, čítanie Božieho Slova , lebo
už vyše dvetisíc rokov je úlohou kresťanov
„poznávať, milovať a nasledovať“ Krista.
Vsadiť na Boha neznamená odmietnuť svet,
ale podmaniť si zem prostredníctvom štúdiá
a práce, vytvorením si správnej hierarchie
hodnôt, ktorá sa prejavuje v prvenstve etiky
pred technikou, osoby pred vecou a ducha
pred hmotou. Ide  o to, aby človek bol čoraz
viac človekom, aby viac bol a nielen viac mal,
čiže, aby vedel viac byť nielen s druhými, ale
aj pre druhých. To znamená riadiť sa v živote
láskou. Nezaobíde sa to bez námahy a
zanechania egoizmu, je to celoživotná úloha
každého človeka, zdokonaľovať sa v láske.
Povzbudenie k sebavýchove pripomína
pravdu, že všetko, čo je ušľachtilé, dobré a
veľké, sa spája s námahou. Práca na sebe je
sebavýchova, ktorá smeruje k tomu, aby
človek bol viac človekom a kresťanom, aby v
sebe odhaľoval  a rozvíjal talenty, ktoré mu
dal Stvoriteľ, a tak uskutočňoval svoje
jedinečné povolanie k svätosti. Ak  má byť

život umeleckým veľdielom, musí byť dobrý
a krásny, čiže zložený z dobrých skutkov.
Človek, ktorý pácha zlo, neprekvitá, ale
degraduje sa. Ak sa chceme dopracovať k
žriedlu, musíme ísť dohora, proti prúdu.
Odvaha viery sa spája so zachovaním
vernosti Bohu, a to aj navzdory vonkajším
okolnostiam. Do večnej vlasti – do neba sa
však nedá prísť skratkami, ale stále znova a
znova treba vykročiť na namáhavú púť.
Dobro aj zlo máme nazývať po mene a
nekamuflovať, snažiť sa byť ľuďmi svedomia
nemáme ho prehlušovať a deformovať.
Odporúčaným miestom, kde si môžeme
naladiť svedomie, je spovednica. Vo sviatosti
zmierenia nedostávame totiž len odpustenie
hriechov, ale Pán nám dáva aj silu voliť si
dobro a odmietať zlo. Skúsenosť nás učí, že
čím dlhšie nepristupujeme k spovedi, tým
ťažšie sa rozhodujeme pre dobro. Celý život
treba uskutočňovať aj povolanie byť verným
Kristovi a vydávať svedectvo o viere.  Každý
človek má v sebe akýsi rozmer poslania,
ktoré treba prijať a splniť. Pápež pripomína,
že Boh nikdy nežiada od človeka niečo, čo by
nebol schopný vykonať. Ak povoláva, dáva aj
silu a moc naplniť povolanie. Ako poslednú
dáva Ján Pavol II. radu: „Duc in altum“ –
Zatiahni na hlbinu! Pápež adresuje tieto
slová každému z nás: „Dôveruj Kristovi,
premáhaj slabosti a znechutenie, nájdi hĺbku
svojho vlastného ducha, prenikni do hĺbky
sveta! Prijmi Kristovo slovo, dôveruj mu a
prijmi svoje životné poslanie. Ľudia nového
storočia čakajú na tvoje svedectvo. Neboj sa!
Zatiahni na hlbinu – je pri tebe Kristus.“  Po
slávnostnom poďakovaní TE DEUM za
školský rok sa teda nekončí duchovný život,
ale napreduje sa vyššie úmerne  s telesným
rastom cez modlitbu, prijímanie sviatosti a
čítanie náboženskej literatúry. Nech sú
prázdniny nádherným úsekom času k
večnosti!        (dodala Jozefína Gajdovčíková)
Zdroj: časopis Milujte sa! 2/2017(52)
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Kto ponúkne viac?
Ručička veľkých nástenných hodín sa

neúprosne posúva dopredu. Dražba sa má
začať o jedenástej hodine a veľká sála
elegantného hotela je už viac ako hodinu
preplnená. Ešte niekoľko minút, veľké
krídlové dvere sa otvoria a aukcia vzácnych
malieb sa môže začať. Vrava zberateľov
umenia a zástupcov múzeí stíchne.
Miestnosť napĺňa napätie a ticho. 
Konečne! Dvaja sympatickí uniformovaní
hoteloví sluhovia naplno otvárajú dvere.
Vstupuje licitátor spolu s dvomi asistentkami
a pod pazuchou nesie hrubé plátno.
Dnes sa očakáva mimoriadna udalosť, inak
by sa tu neobjavili milovníci obrazov z celého
sveta. Vlastník neobyčajnej zbierky, v ktorej
sa nachádzajú diela od Raffaela po Picassa,
prednedávnom zomrel. Spolu so synom
získali diela miliónovej hodnoty. 
Syn zomrel vo vietnamskej vojne, pritom
však inému zachránil život. Približne po
mesiaci znenazdajky vyhľadal jeho otca istý
mladý vojak: „Pane, ja som ten, za ktorého
váš syn položil život. Zachránil mnohých, kým
ho jeden granát zasiahol a on vykrvácal.
Často mi rozprával o vás a o tom, ako obaja
milujte umenie.“ Otec sa chce od vojaka
dozvedieť čo najviac. Ale kým začne, mladý
muž pokračuje: „V tom balíku je obraz vášho
syna, ktorý som namaľoval vo Vietname. Nie
som veľký umelec, ale myslím si, že vás syn
by si želal, aby obraz patril vám.“ Otec otvorí
balík a prekvapene drží portrét svojho syna.
Zaplaví ho hlboké dojatie. Nie je to umelecké
dielo, ale mladý vojak presne vystihol črty
tváre milovaného syna. Preto dostal tento
obraz čestné miesto v otcovom sídle. Potom
uplynulo niekoľko mesiacov a otec zomrel.

Teraz prišla tá chvíľa. Môže sa začať dražba
vzácnej zbierky. Medzi vystavenými kusmi je
aj synom portrét.
Licitátor pozdravuje prítomných a začína
dražbu slovami: „Začneme s portrétom
chlapca. Kto dá na tento obraz prvú
ponuku?“ Ticho, trápne ticho. Nikto nechce
licitovať. Nakoniec sa spomedzi prítomných
ozve silný hlas: „Prišli sme, aby sme si kúpili
vzácne obrazy, vynechajte tento portrét.
Začnite už konečne!“ Licitátor sa ale pridŕža
poriadku: „Kto dá ponuku na tento obraz?
Myslite na to, že je to obraz syna.“
Zo zadnej časti miestnosti sa ozve nesmelý
hlas. Je to hlas záhradníka z tohto sídla:
„Ponúkam za obraz sto dolárov.“ To bolo
maximum, čo mohol dať. Všetky hlavy sa
obrátili k nemu. Licitátor pokračuje: „100
dolárov, kto ponúkne viac?“ Len mu ho dajte
a môžeme prejsť k veci.“ Licitátor sa ešte
zdráha a v sále vzrastá nervozita. Každý je
netrpezlivý. Až konečne: „100 dolárov po
prvé, 100 dolárov po druhé a 100 dolárov po
tretie.“ Kladivko odklepne sumu a obraz
chlapca patrí záhradníkovi.
Dvesto hláv, vo všetkých je rovnaká
myšlienka:  Konečne sa to začne! Licitátor sa
postaví a zakričí do davu: „Aukcia sa
skončila!“ „Ako to, čo sa to vlastne deje?“
„Áno, dražba sa skončila. Keď som dostal
poverenie k tejto aukcii, právnik ma
oboznámil s dodatkom k závetu. Nedostal
som povolenie na to, aby som tento dodatok
zverejnil pred predajom chlapcovho obrazu.
Dodatok znie: „Ten, kto si kúpi obraz môjho
syna, zdedí všetok môj majetok vrátane
všetkých obrazov. Kto „prijme“ môjho syna,
zdedí všetko!“
Poznáš „poslednú vôľu“ Boha? Počúvaj len,
čo ti oznamuje: „Kto má Syna, má život, kto
nemá Syna Božieho, nemá života.“ (1.Ján
5,12) (Anna Sabolová, ml.)

Zdroj: Friedhelm Konig: Ako by sme si mysleli
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Výhody náhlenia sa
Ak sa nad tým zamyslíme, asi neexistujú

žiadne. Zato nevýhod je veľmi veľa.
Ustavičný zhon zle vplýva na naše zdravie.
Spôsobuje stres, dôsledky ktorého
poznáme. Uponáhľanosť poškodzuje vzťahy:
buď žiadne nevytvoríme, alebo ak aj máme
priateľov, nemáme čas vypočuť ich a
reagovať na ich potreby. Pre pracovné
povinnosti zanedbávame svoje rodiny. Sme
príliš zaneprázdnení aby sme venovali čas
svojim deťom, či navštívili osamelých
rodičov, alebo sa venovali svojmu
manželskému partnerovi. Ďalšou
nevýhodou uponáhľanosti je neschopnosť
vychutnať si to, čomu sa práve venujeme.
Život nám pretečie pomedzi prsty a na jeho
konci budeme ľutovať, že sme toho nerobili
menej a viac si ho nevychutnávali. Mnohé z
vecí, ktoré dnes považujeme za stratu času,
si v budúcnosti budeme najviac ceniť. Koľko
matiek dospelých detí by dalo čokoľvek za
to, keby si svoje malé dieťa mohli znovu
posadiť na kolená a vypočuť si, čo v ten deň
prežilo? Koľko žien by si rado pozrelo reprízy
starých častí nejakého seriálu so svojím
partnerom – keby tu ešte bol? Koľkí z nás
ľutujú, že svojej mame častejšie
netelefonovali a pravidelne ju
nenavštevovali? Vždy, keď urobíme
ktorúkoľvek zo spomenutých vecí, vkladáme
kredit na svoj bankový účet: na ňom nie sú
peniaze, ale spomienky, ktoré si v pamätí
možno prehrávať znova a znova. Zhon
spôsobuje, že bez povšimnutia prebehneme
okolo životne dôležitých udalostí. Keď sme v
strese, šomreme, sme netrpezliví a ľahko sa
rozčuľujeme. Vždy sa pritom vyhovárame na
to, že sme zaneprázdnení a ponáhľame sa.
Takéto výhovorky neospravedlňujú naše
nevhodné správanie. Netrpezlivosť je v
skutočnosti vnútorný zhon a nepokoj.
Napríklad, keď máme naponáhlo a nejaký

prístroj nefunguje správne, rozčúlime sa a
začneme kričať. Možno sa nám už stalo aj to,
že sme sa nahnevali na svoj počítač či mobil
a vyhlásili o ňom, že je nanič. Spomaľme a
zbavme sa zlozvyku náhlenia skôr, než
ublížime sebe alebo svojim blízkym a
zmaríme Boží plán. Boh nikdy nezamýšľal,
aby sme sa ponáhľali a prežívali stres. Zhon
je zlodejom pokoj a pokoj je jedným z
najcennejších darov, ktorý nám Ježiš dal.
Život, v ktorom chýba pokoj, nemá veľkú
cenu. „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj
vám dávam, ale ja nedávam, ako svet dáva.
Nech sa vám srdce nevzrušuje.“ Jn 14, 27
Ježiš nám zanechal pokoj, ale na nás je, aby
sme si život usporiadali tak, že sa z neho
dokážeme tešiť. Pokoj je Boží dar, ale ak si ho
nebudeme vážiť, nezakúsime jeho ovocie.
Čo by sme mohli zmeniť, aby sme prežívali
pokojný život? Ak vieme, čo treba robiť a
nerobíme to, nemôžeme očakávať dobrý
výsledok. Často prosíme o pokoj, ale
usilujeme sa ho aj dosiahnuť? Boh za nás
neurobí všetko, iba nám ukáže, čo treba
robiť a posilní nás, ak ho budeme ochotní
poslúchať. Ak už vieme, čo treba robiť,
neodkladajme to na neskôr, ale podniknime
potrebné kroky. Spravím to čoskoro, ale nie
hneď, to sa často mení na nikdy Ak veci
odkladáme, prežívame nepokoj, o ich
splnení nás naplní pocit uspokojenia. Ak
stojíme pod vrchom, na ktorý chceme vyjsť,
nemyslime si, že otáľaním sa vrch zníži.
Prestaňme odkladať veci a neskôr a vyhnime
sa stresu z plnenia povinností na poslednú
chvíľu. Ak uponáhľanosť neprináša výhody,
tak prečo sa ponáhľať? Iste, občas sa stáva,
že sa na nejakú schôdzku musíme
poponáhľať, pretože nás zaskočilo niečo
nepredvídateľné, to je však len výnimočný
stav. Keby sme lepšie plánovali, iste by sme
sa takýmto situáciám vyhli. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým návykom
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1. čítanie:Jer 20, 10-13
Žalm: Ž 69, 8-10. 14+17. 33-35
Ant.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.  
2. čítanie: Rim 5, 12-15
Evanjelium: Mt 10, 26-33

Krátke zamyslenie na evanjelium: Nebojte sa!
Všimnime si, že Ježiš vie o strachu učeníkov a
snaží sa mu predchádzať. Akokoľvek sa cítia byť
oproti svetu malými, stratenými, nevedomými,
nie je to pre Boha problém. Oveľa podstatnejšie je vedieť, že sú v Božích očiach vzácni. Boh
o nich vie a ráta s nimi. A predsa Pán žiada, aby sami vynaložili úsilie pre obhajobu a
hlásanie viery. Uprostred týchto skúšok viery sa náš vzťah s Bohom preveruje a takisto
prehlbuje. Bez osobnej skúsenosti s Božou záchranou je ťažké postaviť svoj život na Bohu a
hlásanie evanjelia už vôbec nie je vierohodné. Každý dospelý kresťan by tak mal vedieť
zostaviť vlastný žalm či vyznanie, v ktorom by ďakoval Bohu za situácie, keď ho Pán
zachránil.

Modlitba žaltára a breviára: 4. týždeň žaltára

Poďakovanie

Všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili na eucharistickej procesii na slávnosť Najsvätejšieho
Kristovho Tela a Krvi za vašu účasť a obetu.
P. Márii Feníkovej a Márii Lajčákovej ako aj niektorým ďalším za zabezpečenie lupienkov
z kvetov pre deti na euch. procesii. 

Nech vám to náš dobrotivý Boh vo svojom bohatstve vynahradí tam, kde to najviac uzná za
vhodné. 
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Centrum pre štúdium biblického a
blízkovýchodného sveta vydala
prvé knihy 

Košice 21. júna (TK KBS) Centrum

pre štúdium biblického a
blízkovýchodného sveta vydala prvé
dve odborné interdisciplinárne
publikácie. Vyšli v novovzniknutej
edícii C-SBBS. 
Prvou z nich je kolektívna
monografia Amoris laetitia očami
teológov (ed. Róbert Lapko)
pozostávajúca z biblicko-
teologických a pastorálnych reflexií
na viaceré aspekty uvedenej
posynodálnej exhortácie. Ide o
príspevky troch nemecky
hovoriacich teológov J. Em.
Christopha kardinála Schönborna,
Eberharda Schockenhoffa a
Michaela Sievernicha, biblistov
Petra Chalupu a Juraja Feníka, a
pastoralistu Petra Ceľucha. 
Druhou publikáciou je
vysokoškolská učebnica biblickej
latinčiny Lingua Latina Biblica
(Anabela Katreničová – Róbert
Lapko) zostavená na základe
viacročnej skúsenosti prednášania a
štúdia a zodpovedajúca
požiadavkám univerzitného
vzdelávania. Kniha, ktorá pracuje
primárne s textami z Vulgáty, môže
poslúžiť v rámci intenzívnych
jazykových kurzov.
Viac o publikáciách je možné nájsť
na stránke www.biblia.rimkat.sk.

(dodala Anna Sabolová, ml.)

Mons. Gänswein: Prítomnosť Benedikta XVI. je
tichá, ale aktívna cez modlitbu.

Taliansko 19. júna (RV) Život emeritného pápeža

Benedikta XVI. spočíva v tichej modlitbe, v ďakovaní
a v pripravovaní sa na to, o čom často kázal a písal –
uviedol v sídle dolnej komory Talianskeho
parlamentu počas prezentácie obrázkovej biografie
s názvom „Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.
Fotografie jedného života“ osobný sekretár
emeritného pápeža Mons. Georg Gänswein. Kniha z
dielne Marie Giuseppiny Buonannovej a Lucu
Carusa vyšla v Taliansku pri príležitosti 90.
narodenín emeritného pápeža už začiatkom apríla.
„Pri príležitosti 90. narodenín emeritného pápeža
Benedikta XVI. bolo publikovaných množstvo kníh v
rôznych jazykoch, s rôznym obsahom a takmer vo
všetkých bolo možné vidieť istú sympatiu, čo sa
pred niekoľkými rokmi nedalo predstaviť. Zdá sa, že
svet – nielen ten katolícky  – chcel venovať pápežovi
dar prostredníctvom týchto kníh, kde cítiť veľa
lásky, ktorej predtým nebolo, podpory, odvahy a
napokon aj veľa vďačnosti. Čo sa týka prítomnosti
emeritného pápeža, je to veľmi tichá prítomnosť,
avšak aktívna skrze modlitbu. Dalo by sa povedať,
že hovorí, avšak nie slovami, a to pomáha mnohým
ľuďom, pomáha to Božiemu ľudu, celej Cirkvi.
Každý večer ideme na krátku prechádzku modliac sa
ruženec. Napriek tomu, že fyzických síl ubúda, sila
srdca však stále narastá. Začíname pri Lurdskej
jaskynke vo Vatikánskych záhradách, urobíme taký
malý okruh a vrátime sa späť. Toto sa stalo akýmsi
symbolom pápežovej prítomnosti. Benedikt XVI.
chce byť takto prítomný modliac sa, pomáhajúc,
ďakujúc a pripravujúc sa na to, o čom toľkokrát
kázal, písal a čomu venoval celý svoj život,“ uviedol
počas prezentácie knihy o Josephovi Ratzingerovi v
stredu 14. júna osobný sekretár emeritného pápeža
Benedikta XVI. Mons. Gänswein.



VV čAsEčAsE odod 26.06.2017 26.06.2017 dodo 02.07.201702.07.2017

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 2.7.-8.7. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Kurucová.   

detsko-mládežnícka sv. omša: Na záver školského roka, ale aj v rámci rozlúčky s deťmi a

mladými našej farnosti by bola v stredu opäť o 1800 spoločná detsko-mládežnícka sv. omša.
No a po nej pozývam všetky deti a mládež na opekačku. Nič si netreba doniesť, stačí prísť.

Rozlúčka s o. Marekom: Vo štvrtok na slávnosť a zároveň prikázaný sviatok by bola rozlúčka

s o. Marekom opäť so začiatkom o pol hodiny skôr ako obyčajne - t.j. o 1800. No a po nej vás
pozývam na malé občerstvenie skladajúce sa z koláčikov, vínka a opečenej klobásky. 

spomienka na bl. sr. Zdenku: V piatok 30. je opäť spomienka na bl. sr. Zdenku a sv. omšu
večer už bude mať prvýkrát nový p. farár Marcel stanko, takže ste všetci srdečne pozvaní.
Bude mať klasický priebeh s témou z litánií ako aj krátkou adoráciou a požehnaním so
Sviatosťou Oltárnou na konci sv. omše. 

Vranovská púť do obišoviec: V sobotu má náš dekanát púť do Obišoviec v rámci mariánskej
úcty k Panne Márii. Preto ranná sv. omša tu nebude, ale chcem vás pozvať všetkých na púť do
Obišoviec. Kto by chcel ísť autobusom, nech sa prihlási čo najskôr v sakristii. Zároveň ide s
vami aj nový p. farár Marcel Stanko. 

Rozpis lektorov:
Sv. Petra a Pavla: 18.00 hod. - rod. Grominova; 
13. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Musákova, 10.00 hod. - rod. Š. Fenika.
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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.  

PPoNdELoKoNdELoK 26.06.201726.06.2017 sv. omša: 1830 (K) 

Poklona  Sv. Oltárnej:  1915

uu toRoKtoRoK 27.06.201727.06.2017 sv. omša: 630 (K) 

ss tREdAtREdA 28.06.201728.06.2017
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

(spomienka)

sv. omša: 1800 (K) spoločná 

detsko - mládežnícka sv. omša 

Opekačka: 1900

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 29.06.201729.06.2017
SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
(SLÁVNOSŤ A PRIKÁZANÝ SVIATOK) 

sv. omša: 630 (K) kostol JaA 

sv. omša: 1800 (K) rozlúčka 

s o. Marekom

Malé občerstvenie:  1900

PP IAtoKIAtoK 30.06.201730.06.2017
Spomienka na bl. sr. Zdenku

sv. omša: 1830 (s) 

Krátka adorácia: 1915 s litániami 

k bl. sr. Zdenke

ss oBotAoBotA 01.07.201701.07.2017
1. sobota v mesiaci k úcte Panny

Márie 

sv. omša: 1830 (s) kostol JaA

NN EdEľAEdEľA 02.07.201702.07.2017

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

sv. omša: 800 (s)

sv. omša: 1000 (s)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430 výmena tajomstiev

LItuRGICKýLItuRGICKý PRoGRAMPRoGRAM odod 26.06.2017 26.06.2017 dodo 02.07.201702.07.2017

“Priateľstvo musí spájať múdrosť, inak ho rozbije pochabosť.” (WILLIAM SHAKESPEARE)


