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Samota s Bohom

Máme za sebou letný detský tábor. Zo

srdca ďakujem všetkým animátorom, lebo s
nasadením vlastného zdravia, hlavne
psychického, vytvorili podmienky pre
niekoľko dní spoločenstva a letnej zábavy
pre všetkých účastníkov.
Verím, že aj pre seba.
Klobúk dole. Teraz ich
nechajme dospať. Ako
sa len teraz zídu chvíle
ticha a samoty! Keď sa
zobudia, opýtajte sa ich. 
Aj Pán dnes odchádza s
tromi apoštolmi do
samoty. Na vrchu
premenenia sa pridáva
Mojžiš s Eliášom a Otcov
hlas. Ale to je už sedem
osôb, žiadna samota. No
toto spoločenstvo
nevyčerpáva, naopak,
Peter hovorí: „dobre je
nám tu“. Ak sme dlho v
spoločnosti ľudí, žiada
sa nám oddýchnuť si v samote. Ak sme ale s
Pánom, nepresýtime sa jeho spoločnosti.
Všetci, ktorí v Cirkvi odchádzajú do samoty,

odchádzajú do spoločenstva s Pánom. Lebo
to je predchuť neba, kde máme byť s
Trojicou a všetkými svätými v spoločenstve
naveky. Doprajme si samotu s Bohom. 

(Marcel Stanko)
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Cyklotúra

Iba tri lístky sme platili v plnej výške. Jej

ochotou sme ušetrili viac ako sedemdesiat
eur. Ešte nám objednala výmenu vozňa na
prepravu bicyklov a s veľkým ĎAKUJEM
odchádzam spokojný domov. Potvrdenie
objednávky mi majú zaslať elektronickou
poštou a zavolať na mobil. Ak odsúhlasia
našu objednávku na prepravu bicyklov,
musíme dva dni pred uskutočnením
prepravy uhradiť potrebnú sumu, aby
akceptovali  našu objednávku. 
Je piatok, deň pred odchodom a ja nič
nestíham. Konečne večer po jedenástej som
po treťom pokuse zbalený. Ešte posledná
kontrola, či mám všetko a idem veci odviesť,
tak ako každý rok na dvor Janíka
Hrubovského, aby mohli veci postupne
uložiť do sprievodného vozidla. Na moje
prekvapenie je tam všade tma a ticho. Po
minulé roky sme sedeli aj do polnoci. No
nič. Ráno múdrejšie večera.

Sobota 8. 7. 2017
Ráno sa budím na poriadny dážď. Dobre
začíname, pomyslel som si. Dážď, nedážď,
idem odviesť veci do auta, aby som sa stihol
prezliecť a prísť pred kostol už na bicykli. O
ôsmej hodine máme svätú omšu s o.
Marekom. Svätej omše sa zúčastnili aj naši
príbuzní a ostatní farníci, ktorí nás prišli
povzbudiť a šťastlivo vyprevadiť. Na
predchádzajúcich cyklotúrach sme vždy
čakali na o. Mareka. Teraz jeho štafetu
prevzal Fero Baník. Prišiel najprv s jedným
autom, z ktorého vyložil bedničky s náradím
a náhradnými dielmi. Potom išiel vymeniť
autá a nakoniec došiel aj sám na bicykli. Je
zaujímavé sledovať tváre nových členov,
ktorí nevedia kde sa majú zaradiť, kde si
nájsť svoje miesto. Z balkóna fary (ako Svätý
Otec) dostávame požehnanie ochutené aj

štipkou humoru od o. Marcela. Od Aničky
Jenčovej dostáva každý cyklista banán na
posilnenie. Ešte posledné inštrukcie,
spoločné foto a konečne o 9:30 vyrážame v
zložení Fero Baník, Matúš Fiaský – nový,
Šimon Kuruc, Mišo Jenčo, Aďa Hricová –
nová (doteraz absolvovala už dve cyklotúry,
ale iba v sprievodnom vozidle), Martin Gera
– Spajky – nový z Banského, Janík
Hrubovský, Jakub Hrubovský, Paľo Popaďák
zo Sečovskej Polianky – nový, otec Marek
Kunder, Rado Bača, Paľo Fincický, Peter Tóth
a v sprievodnom vozidle Zuzka Hrubovská a
Dadka Slivková, ktorá má na tejto cyklotúre
svoju premiéru. Z rodinných dôvodov sa k
nám Martin Stahorský z Čaklova pripojí až
večer v Levoči. 
Je zamračené, ale nám to nevadí. Práve
naopak. Nie je tak horúco a do chrbta nám
fúka južný vetrík. Ideálny začiatok cesty
smerom na sever. Ideme pekne vo vláčiku.
Za čerpacou stanicou Shell mi tachometer
ukazuje 37 km/hod. Paráda. A zrazu ...
Nestihol som ani ruky položiť na brzdy, keď
som v plnej rýchlosti narazil zozadu do o.
Mareka stojacieho predo mnou. Vyvrátil
som sa na ľavý bok a šmykom som
pokračoval ďalej po ceste. Za sebou som iba
začul výkriky bolesti. Keď som konečne
zastal, vypol sa s pedálov a otočil, za mnou
ležal Paľo Fincický na kraji cesty s tvárou
celou od krvi. Do vysielačky som hneď
zahlásil pád. Pelotón zastal a niektorí sa
vrátili späť. Otraseného Paľa sme v rámci
našich možností ošetrili a zavolali auto.
Keďže v tomto úseku je veľmi úzka krajnica
a auto by nemalo kde zastaviť, pokračujeme
pomaly aj s otraseným Paľom do Čaklova.
Paľo má dnes narodeniny. Pekný začiatok
osláv, čo poviete? Čo sa vlastne stalo? To
nikto nevie a ani sa to už nedozvieme. V
tomto úseku je na ceste zrazená,
rozmliaždená a postupne hnijúca líška.
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1. čítanie: Dan 7, 9-10. 13-14
Žalm: Ž: 97, 1-2. 5-6. 9  
Refrén: Pán kraľuje; Najvyšší na celej zemi.
2. čítanie: 2 Pt 1, 16-19
Evanjelium: Mt 17, 1-9 

Krátke zamyslenie na evanjelium: Evanjeliá až
prekvapujúco kriticky popisujú, ako učeníci nie
sú schopní porozumieť Ježišovmu zámeru.
Proces, počas ktorého ich viera rastie, nie je len otázkou zoznámenia sa s jednotlivými
článkami viery, ale skúsenosťou so živým Bohom. Ježiš potrebuje tejto skupinke pomôcť
pochopiť, že ani smrť či utrpenie nie sú víťazi nad Božou mocou. Z tejto situácie vyplýva
niekoľko významných podnetov. 
Ježiš nás do sveta neposlal, aby sme si užili pár krásnych chvíľ. Svet je predovšetkým
miestom zápasu o vieru a miestom osobného rozhodnutia sa pre Boha. Je ale tiež
priestorom, kde sa učíme bratskej láske. Druhým významným podnetom dnešnej slávnosti
je viera v nebo, teda viera v miesto, kde prebýva Boh. V ňom sú už teraz prítomné veľké
postavy ako novozákonných tak aj starozákonných dejín. Traja učeníci zakúšajú nebo a, ako
dokazuje druhé čítanie, tento zážitok utvrdí nielen ich vieru, ale slúži tiež ako dôležitý
oporný bod pre ďalšie generácie kresťanov. Ponúka sa teda otázka, aké sú naše oporné
body viery.     (podľa www.vira.cz)
Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň žaltára

My, čo sme okolo nej chodili každé ráno na
tréningoch, sme presne vedeli kde je.  To je
to, čo vysvetľoval Fero ako sa nejazdí v
pelotóne. Pravdepodobne niekto z tých, čo
boli v druhej polovici pelotónu, nevenovali
pozornosť tým, čo boli vpredu a ukazovali:
Pozor! Prekážka! Obísť!  Keď zbadali
prekážku a bicykel pred sebou,
najjednoduchšie je zabrzdiť. A tu nastáva
reťazová reakcia. Keď Paľo zbadal, že sa
pred ním veziem na boku, v snahe aby ma
neprešiel bicyklom stlačil inštinktívne na
brzdy. A to tak prudko, že s bicyklom urobil
salto a padol rovno na tvár. Pomaly sme
dorazili do Čaklova a naše dievčatá medzi
tým už kontaktovali jedno dievča, ktoré
býva v Čaklove a robí v záchrannej službe.
Po základnom vyšetrení odvážajú Paľa pre

istotu na röntgen hlavy. Janík Hrubovský
vykladá Paľov bicykel na stojan na strechu
auta. Je pre nás otázkou, či bude Paľo môcť
pokračovať v jazde. 
10:20 odchádzame bez Paľa a bez auta
ďalej. Čaká nás ešte viac ako sto kilometrov
väčšinou hore kopcom. Po hodine cesty sme
už v dedine Lipníky. Zisťujeme telefonicky čo
je s Paľom. Našťastie röntgen ukázal, že
nemá žiadnu zlomeninu a CT hlavy ukázalo,
že nemá ani žiadne vnútorné krvácanie do
mozgu. Chvála Bohu! Paľo napriek tomu, že
je ešte stále otrasený a trošku oťapený, chce
pokračovať v jazde. Dohodli sme sa, že ich v
Prešove na čerpacej stanici Slovnaft, pri
Merkury Market počkáme. 

(Peter Tóth)
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Hlboko vnútri každého človeka sa skrýva

túžba po Bohu. Niekedy je však ťažké
identifikovať ju. Často si túto túžbu
uvedomíme až po naozaj hlbokom zážitku,
keď sa stane niečo skutočne dôležité. V tej
chvíli sa naučíme počúvať hlas svedomia,
ktoré nám ukazuje rozdiel medzi dobrom a
zlom, a napokon nám ukazuje cestu k Bohu.
Svet je plný znakov Božej existencie. Len sa
pozrime na to, aký je svet komplexný.
Vznikol len tak náhodou? Alebo je za tým
Boh? Či v neho veríme alebo nie, Boh nás
miluje. Koniec koncov, práve Boh nám cez
rodičov dal život. A tým sa to pre neho
nekončí: chce nám darovať vlastný život
prostredníctvom Ježiša. Aj my môžeme žiť s
Bohom. Stačí, keď prijmeme plán, ktorý pre
nás má a budeme s ním spolupracovať.
Cieľom jeho plánu je, aby sme boli šťastní
práve teraz, ale aj navždy v nebi. Ako rodič,
ktorý ľúbi svoje dieťa, aj Boh chce pre nás
len to najlepšie. Ježiš nás učil, že sa s Bohom
môžeme rozprávať slobodne ako s Otcom.
Všetko chápe a posiela nám Ducha Svätého,
aby nám pomohol veriť. Máme veriť
pretože to od nás chcú ostatní? Nie. Nikto
nemôže veriť, pretože by mal alebo musí.
Môžeme veriť len dobrovoľne a zo srdca. A
nikto okrem nás nemôže ovládať naše

srdce. Môžeme začať veriť, keď začneme
Boha spoznávať. Hoci sa to našim rodičom
alebo kamarátom nemusí páčiť,
rozhodnutie je iba na nás. Ak sa dostaneme
do bodu, keď naozaj začneme počúvať čas
svojho ja, ktorá chce o Bohu vedieť viac,
môžeme uveriť, že existuje a že nás miluje.
Napokon, viera je dar od Boha, no je to dar,
o ktorý môžeme prosiť v modlitbe. Tak ako
muž, ktorého syn bol vážne chorý, aj my
môžeme Ježišovi povedať: „Verím. Pomôž
mojej nevere!“ (Mk 9, 24) Keď sme
presvedčení, že Boh existuje, môžeme
prekonať všetky ťažkosti – nie preto, že by
sa vytratili, ale preto, že už im nečelíme
sami. Túžime po úplnom šťastí, ktoré je vždy
tak trochu nedosiahnuteľné. Mnohí sa
snažia nájsť šťastie v tom, čo si bežne
spájame s úspechom: kariéra, prepych,
moc, majetok či sláva. Ale ľudia, ktorí sa
spoliehajú len na tieto veci, budú nakoniec
sklamaní. Úplné šťastie totiž môžeme nájsť
len v Bohu. Ako Božie stvorenie po ňom
prirodzene túžime. V praxi však často od
Boha utekáme! Niekedy ho nájdeme, až keď
vyskúšame všetko ostatné. Boh sľúbil
Izraelitom život v bohatstve a slobodu, no
najprv museli 40 rokov  trpieť, kým mohli
vstúpiť do Zasľúbenej zeme.    

Dokonalé šťastie nájdeme len v Bohu, ktorý nás stvoril, pozná nás a miluje nás.
Potrebujeme ešte nejaký iný dôvod na to, aby sme verili? 

Prečo by sme mali veriť v Boha?



stran
a 5

Naše životy sú často plné ťažkostí. Aj tak
však na nás čaká šťastný koniec s Bohom,
tak ako Izraelitov čakala Zasľúbená zem.
Anglický autor C. S. Lewis bol významným
obhajcom kresťanskej viery. Raz povedal:
„Kresťanstvo je vyhlásenie, ktoré ak je
nepravdivé, nie je vôbec dôležité, a ak je
pravdivé, je nekonečne dôležité. Jediné, čím
nemôže byť, je stredne dôležité. V skratke,
človek by sa mal rozhodnúť žiť ako kresťan
„pre istotu“. Ak Boh neexistuje, keď veriaci

na konci usporiadaného života umrie,
jednoducho príde na to, že po smrti nie je
žiaden život (alebo si to už neuvedomí,
pretože bude mŕtvy).  Ak však Boh naozaj
existuje a človek žije, ako keby neexistoval, a
porušuje Božie prikázania bez výčitiek
svedomia, po smrti bude mať problém: už
nebude môcť napraviť to, čo pokazil!                         

(Dominika Čechová)
Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

Jazvy lásky

Jedného teplého letného dňa si malý

chlapec zmyslel, že si pôjde zaplávať do
zátoky za domom. Vybehol zadnými
vrátkami, radostne skočil do vody a plával
sem a tam. Nevšimol si, že sa k nemu blíži
krododíl.
Na chlapca dozerala z okna jeho mama. Keď
si s hrôzou uvedomila, čo sa deje, ihneď
vybehla z domu. Utekala k zátoke a z plných
pľúc volala na chlapca. Len čo ju začul,
zľakol sa a plával smerom k nej. Bolo však
príliš neskoro.
Dobehla k mólu a uchopila chlapca za paže
presne vo chvíli, keď sa mu krokodíl zahryzol
do nôh. Zo všetkých síl sa snažila vytiahnuť
syna z vody. Krokodíl bol síce silnejší, ale
mama vyvinula oveľa väčšie úsilie, pretože

jej srdce horelo láskou k chlapcovi.
Výkriky počul jeden muž. Pribehol k zátoke s
puškou a krokodíla zabil.
Chlapec stretnutie s krokodílom prežil.
Napriek tomu, že jeho nohy utrpeli ťažké
zranenia, bol schopný opäť chodiť.
Keď sa zotavoval z traumy, požiadal ho
jeden novinár, aby mu ukázal jazvy. Chlapec
nadvihol prikrývku. Zároveň si však pyšne
vyhrnul rukávy, predviedol mu jazvy na
pažiach a povedal:
„Tieto jazvy musíte vidieť.“
Boli to stopy po matkiných nechtoch, ktoré
sa mu zaborili do kože.
„Mamička ma nepustila a zachránila mi tak
život. Preto mi ostali.“

Ako som na tom s láskou ku svojím

najbližším? A k najnúdznejším?

Dovolím druhým, aby ma milovali, aj keď

riskujem, že si ponesiem jazvy z lásky?

Je moja láska k ostatným zdrojom ich

záchrany?

(Anna Sabolová, ml.)

Zdroj: José Carlos Bermejo: Príbehy na uzdravenie duše
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Rímska diecéza začne proces blahorečenia matky troch detí Chiary Petrillovej

Rím 2. augusta (TS ČBK) Rímska diecéza začne proces blahorečenia Chiary Corbellovej

Petrillovej. Matka troch detí, ktorá zomrela vo veku 28 rokov, žila vo veľkej dôvere v Boha
napriek mnohým ťažkostiam. Jej manžel Enrico Petrillo vystúpi na Celoštátnom stretnutí
mládeže v Olomouci v sobotu 19. augusta 2017. Úmysel začať proces vedúci k
blahorečeniu oznámil biskup Gianrico Ruzza počas svätej omše pri príležitosti 5. výročia
úmrtia Petrillovej. 
“Chiara bola ako my. Bola mladá, krásna, milovala svojho muža, milovala život a mala v
sebe silnú túžbu - založiť rodinu,” opisuje kňaz Fabio Rosini z Rímskej diecézy. 
Mladí manželia, ktorí sa vzali v roku 2008 po františkánskej púti do Assisi, sa v ničom nelíšili
od svojich vrstovníkov, odchovaných Svetovými stretnutiami mládeže s Jánom Pavlom II.
Avšak už skoro po svadbe prišla prvá skúška - Chiara otehotnela, avšak dieťaťu bola
diagnostifikovaná anencefália. Manželia prijali tento život bez váhania ako Boží dar
napriek nátlaku lekárov. Po narodení mladá Mária prijala krst a rodičia ju sprevádzali
tridsať minút jej pozemského života ž k prirodzenej smrti, “zrodenia pre nebo”. 
Podobná situácia sa opakovala s druhým dieťaťom - s Dávidom, ktorý mal poškodené iné
orgány. “Bol som na Dávidovom pohrebe,” spomína neskôr na udalosti kamarát rodiny
Gianluigi de Palo. “Bolo tam toľko krásy, toľko viery a skoro akási “závisť” kvôli te radosti,
akú mali napriek svojmu krížu.” 
Pri treťom tehotenstve dopadli všetky testy dobre. Avšak v piatok mesiaci diagnostifikovali
matke rakovinu jazyka. Chiara sa rozhodla darovať svoj život dieťati, ktoré nechcela
ohroziť, preto začala radikálnejšiu liečbu vrátane chemoterapie a ožarovania až do pôrodu.
Syn František sa narodil zdravý. “Spolu s mnohými ostatnými rodinami sme očitými
svedkami toho, ako boli tieto skúšky znášané s úsmevom a s pokojnou a nepochopiteľnou
dôverou v Prozreteľnosť,” komentoval Gianluigi de Palo. 
Chiara zomrela 13. mája 2012 vo veku 28 rokov. Svojmu synovi krátko predtým spolu s
manželom napísala: “Z toho mála, čo som pochopila v týchto dňoch, ti môžem iba
povedať, že láska je stredom nášho života, pretože sa rodíme z lásky, žijeme pre to, aby
sme milovali a nechali sa milovať, a umierame, aby sme poznali Božiu lásku. (…) Nestrácaj
odvahu, moje dieťa: Boh ti nikdy nič neberie, a ak berie, je to iba preto, aby ti daroval
oveľa viac. (…) Vieme, že si mimoriadny a máš veľké poslanie. Pán ťa odjakživa chcel a
ukáže ti cestu k nasledovaniu, pokiaľ mu otvoríš srdce… Dôveruj mu, stojí to za to!”
(Zdroje: http://www.chiaracorbellapetrillo.it, Citta Nuova, Radio Vaticana).

(dodala Anna Sabolová, ml.)  
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 13.8.-19.8. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária dobranská.   

Poďakovanie: Ďakujem za celú farnosť a za všetkých rodičov našim animátorom za skvelý
výkon pri organizovaní detského letného tábora. Verím, že sú spokojné obe strany – účastníci
aj organizátori.

Farské rady: V pondelok po odložení Oltárnej sviatosti sa stretneme s Farskou ekonomickou
radou a v stredu po sv. omši s Farskou pastoračnou radou.

Fatimský pútnický program: V nedeľu 13. augusta sme všetci pozvaní na podvečerný
modlitbový program. Začneme večeradlom modlitby s Pannou Máriou a po sviečkovom
sprievode budeme sláviť sv. omšu s o. Michalom Harakaľom, duchovným správcom
diecézneho sanktuária v Obišovciach.

Rozpis lektorov:
19. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. – NEBUdE!; 10.00 hod. - rod. onderkova, P.
Lengvarská.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0908 047 220; 

Redakciu vedie: M. Stanko; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík
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PPoNdELoKoNdELoK 07.08.201707.08.2017 sv. omša: 1830 + Eduard/Barbora Hoholkoví  

Poklona  Sv.O.:  1915

UU toRoKtoRoK 08.08.201708.08.2017
Sv. Dominika, kňaza (spomienka)

sv. omša (Jaa): 630

ss tREdatREda 09.08.201709.08.2017
Sv. Terézie Benedikty z Kríža,
panny a mučenice, spolupatrónky
Európy (sviatok) 

sv. omša: 1830 + Pavol Bindas

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 10.08.201710.08.2017
Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
(sviatok)

sv. omša: 1830 + Júlia Knapíková

PP iatoKiatoK 11.08.201711.08.2017
Sv. Kláry, panny (spomienka)

sv. omša: 1830 + Jozef Lipovský

ss oBotaoBota 12.08.201712.08.2017 sv. omša (Jaa): 1830 + Veronika Macugová 

NN EdEľaEdEľa 13.08.201713.08.2017
19. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ
Pútnický program k Panne Márii

Fatimskej

sv. omša: 1000 za farnosť

Večeradlo: 1800 (spojené so sprievodom) 

sv. omša: 1930 + Michal/Helena Majerčinoví 
a Oľga

LitURgiCKýLitURgiCKý PRogRaMPRogRaM odod 07.08.2017 07.08.2017 dodo 13.08.201713.08.2017

“Monumenty múdrosti prežijú monumenty sily.” (Francis Bacon)


