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Je známe, že don Titus bol mužom činu. Nesmieme však zabudnúť, že bol na prvom mieste

mužom modlitby. Bolo preňho typické, že v rukách často nosieval breviár alebo ruženec. Práve
modlitbu a osobnú askézu totiž pokladal za „zlatý poklad“ a skrytý základ všetkých
pastoračných aktivít. 
Keď komunisti zatvorili semináre a internovali rehoľníkov, Titus Zeman prišiel s myšlienkou
pomôcť seminaristom, aby doštudovali v Turíne a tam prijali kňazskú vysviacku. Chcel ich do
Turína sprevádzať osobne. Samozrejme, poznal nebezpečenstvá spojené s prechodom ostro
stráženej hranice, ale vyšší cieľ, záchrana kňazských
povolaní, mu dodávali silu uskutočniť tento plán - v
duchu slov Pána Ježiša: „Kto by si chcel život zachrániť,
stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt
16, 25).  
Počas bezmála šesťdesiatich výsluchov ho topili vo
výkaloch, spôsobovali mu nepredstaviteľné bolesti,
bitkami a kopancami mu vybili zuby, zlomili kľúčnu kosť
aj nosnú prepážku, poškodili sluch. Ponižovali ho, nechali
nahého v zime, lámali drogami, vyhrážali sa mu
obesením. 
Don Titus vedome prijal z Božích rúk povolanie
mučeníka. Po prepustení na slobodu odmietal hovoriť o
zverstvách prenasledovateľov, a modlil sa za nich. 
Milí bratia a sestry, pozývame vás na slávnosť
blahorečenia mučeníka dona Titusa Zemana do Bratislavy-Petržalky.
Bude to v sobotu 30. septembra 2017 na mieste, ktoré mnohí z vás poznajú: tam, kde sv. Ján
Pavol II. pred štrnástimi rokmi osobne blahorečil gréckokatolíckeho biskupa Vasiľa Hopka a
sestru Zdenku Šelingovú.

Zdroj: z pastierskeho listu biskupov Slovenska dodal Marcel Stanko
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Pri pohľade na zoznam apoštolov by si

niekto mohol pomyslieť, že Ježiš si mužov
vážil viac než ženy. Keď sa však pozrieme na
evanjeliá, vidíme, že Ježiš k ženám
prechovával veľkú úctu a ženy zohrávali
dôležitú úlohu v jeho živote aj poslaní. V
prvom rade, tak ako každého z nás, Ježiša
porodila žena. Keďže Ježišova matka Mária
mala kľúčovú úlohu v jeho poslaní, Cirkev
verí, že zastáva najdôležitejšie miesto medzi
svätými v nebi. Okrem jeho matky
nasledovali Ježiša aj iné ženy. Známym
príkladom je sv. Mária Magdaléna, ktorá
spolu s ďalšími ženami sprevádzala Ježiša a
finančne podporovala jeho službu. Bola
jednou z mála učeníkov, ktorí pri Ježišovi
stáli, aj keď umieral na kríži. Marta a Mária.
Ježišovými blízkymi priateľkami boli aj
sestry Marta a Mária. Keď ich Ježiš navštívil,
Mária ho pozorne počúvala, zatiaľ čo Marta
pripravovala jedlo. Keď sa Marta
posťažovala, že jej Mária nepomáha, Ježiš
povedal, že tráviť čas s ním je dôležitejšie
než čokoľvek iné. Cirkev odjakživa uctieva
Martu i Máriu. Stredoveká freska od
talianskeho maliara Fra Angelika znázorňuje
kontrast medzi modliacimi sa sestrami a
spiacimi apoštolmi počas Ježišovej agónie v

Getsemanskej záhrade. Rovnako vážené.
Ježiš ani jeho Cirkev nie sú proti ženám.
Naopak, Ježiš všetkým ženám – aj hriešnym,
prejavoval otvorenosť, rešpekt a nehu. V
mnohých častiach sveta Cirkev prispela k
lepšiemu zaobchádzaniu so ženami. Práve
vďaka kresťanstvu majú ženy v západnom
svete viac práv ako ženy v Ázii, Afrike a na
Blízkom východe. Ženy vždy zohrávali
dôležitú úlohu v šírení viery. Napríklad sv.
Timotej získal vieru vďaka mame a starej
mame. Cirkev tiež uctieva nespočetne veľa
svätíc, niektoré sa dokonca spomínajú pri sv.
omši. Spomína sa Panna Mária, ale aj
Felicita, Perpetua, Agáta a Lucia, ktoré
položili život za vieru v prvých storočiach. V
neskorších storočiach sa nespočetné
zástupy katolíckych žien venovali pomoci
blížnym, napríklad v nemocniciach alebo
školách. Iné boli významnými vedkyňami,
ako  napr. Mária Agnesiová, historicky prvá
profesorka matematiky na univerzite. A tiež
je tu mnoho rehoľných sestier, ktoré
zasvätili život Ježišovi prostredníctvom
modlitby a služby Cirkvi. Nie sú však
rovnakí. Prečo si teda Ježiš za apoštolov
vybral len mužov? Niektorí tvrdia, že Ježiš
obmedzil kňazstvo výhradne na mužov,
pretože rešpektoval zvyklosti vtedajšej

Ježiš si ženy veľmi vážil. Ženy a muži sú v Božích očiach rovnocenní a Boh im dáva rozdielne,
ale doplňujúce sa povolania.  

Bol Ježiš proti ženám?
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1. čítanie: Ez 33, 7-9
Žalm: 95, 1-2. 6-7. 8-9
Refrén: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a
nezatvrdzovali si srdcia.
2. čítanie: Rim 13, 8-10
Evanjelium: Mt 18, 15-20

Krátke zamyslenie na evanjelium: V živote je mnoho
situácií, keď nás ľudia okolo rozčuľujú svojím prístupom, slovami, drobnosťami. Občas sa
však stane udalosť, ktorá zásadne otrasie základmi vzťahu. A práve v takejto chvíli sa ukáže,
ako je dôležité odpustenie. Kajúcnik potrebuje zažiť odpustenie ako proces, ktorého
vrcholom je samotné odpustenie ako milosrdné prijatie kajúcnika poškodeným.
Odpustenie je uzdravením vzťahu. Preto sa až vo vážnych momentoch objaví ako nesmierne
vzácny dar Božej lásky sviatosť zmierenia. Ale nejde o jedinú cestu k odpusteniu. Každé
spoločenstvo, rodinou počínajúc, môže žiť len keď je prítomné odpustenie. Ježiš apoštolov
učí nielen milovať blížneho ale aj odpúšťať. Pretože nedokážeme vytvoriť život bez zranení
druhých. Ale dokážeme si vzájomne odpúšťať, a tak si nepretržite prejavovať lásku.
Odpustenie sa tak posúva do celkom novej roviny. Je výrazom či dokonca vrcholom lásky. 

(podľa www.vira.cz)

Modlitba žaltára a breviára: 3. týždeň žaltára

doby, lenže mnohé z jeho skutkov boli v
rozpore s tradíciami. Po zmŕtvychvstaní sa
Ježiš najprv zjavil Márii Magdaléne a poslal
ju, aby apoštolom povedala, že vstal
zmŕtvych. Takže z Márie Magdalény urobil
„apoštolku apoštolov“ v spoločnosti, ktorá
slovu ženy prikladala menšiu váhu než slovu
muža. Keďže si Ježiš za apoštolov vybral len
mužov, aj ich nástupcovia, teda biskupi, ale
aj kňazi a diakoni, sú len muži. Už zo

stvorenia a vykúpenia vidíme, že muži a
ženy sú si v Božích očiach rovní. Zároveň je
však jasné, že ženy a muži nie sú rovnakí.
Muži sú stvorení pre otcovstvo, ženy pre
materstvo a Ježiš vyzýva mužov aj ženy, aby
ho nasledovali v súlade s týmto povolaním. 

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

Kroniky uvádzajú, že v časoch križiackych

výprav spravovala starý kláštor v Normandii
múdra abatiša. V kláštore žilo v prísnosti,
mlčaní a kontemplácii viac ako sto
rehoľníčok a každý deň slúžili Bohu
modlitbami a prácou. 
Jedného dňa navštívil kláštor biskup. Obrátil
sa na abatišu so žiadosťou, aby jednu z
rehoľníčok poslali medzi ľudí šíriť
evanjelium.
Abatiša zvolala radu a po dlhej úvahe sa
rozhodla pripraviť na túto úlohu sestru
Kláru, mladú novicku obdarenú čnosťami,
inteligenciou a ďalšími vynikajúcimi
vlastnosťami.
Najskôr matka predstavená poslala sestru
Kláru na štúdia. A tak Klára strávila dlhé roky
v knižnici kláštora, kde lúštila staré kódexy a
osvojovala si ich starú náuku. Stala sa
poprednou žiačkou múdrych rehoľníkov a
rehoľníčok z iných kláštorov, ktorí svoj život
zasvätili  štúdiu teológie. Po ukončení  štúdií
poznala klasických autorov, čítala Písmo v
pôvodných jazykoch, zoznámila sa s ranou
kresťanskou literatúrou a ovládala
stredovekú teológiu. Keď raz v refektári
rozprávala sestrám o živote Najsvätejšej
Trojice, chválili Boha za jej vzdelanie a
vycibrené slová.
Tento večer pokľakla pred matku
predstavenú a spýtala sa:
„Matka predstavená, môžem sa už vydať na
cestu,“
Staručká abatiša na ňu uprela zrak a akoby

ju svojím pohľadom prenikla až do duše. V
jej vnútri zahliadla príliš veľa otáznikov.
„Ešte nie, dcéra moja, ešte nie...,“ povedala.
Poslala sestru Kláru do kláštornej záhrady,
kde do úmoru pracovala, v zime znášala
chlad a v lete horúčosť, vyberala kamene a
vytrhávala krovie, starala sa o každý vínny
ker, naučila sa čakať, kým dozrejú semená a
podľa miazgy určiť pravú chvíľu na
prerezávanie gaštanov... Získala ďalšiu
múdrosť, no stále to nestačilo...
Potom ju matka predstavená poslala
pracovať medzi remeselníkov. Deň čo deň,
skrytá za svojím nástrojom, počúvala
ťažkosti vidiečanov a náreky poddaných nad
svojím ťažkým osudom. Vypočula si plány
na vzbury a povzbudzovala úbožiakov
búriacich sa proti toľkej nespravodlivosti.
Keď si ju abatiša zavolala, Klárino vnútro
spaľovala žiara a v očiach jej čítala otázniky.
„Ešte nenadišiel čas, dcéra moja...“
Nechala ju prejsť kraj s cirkusantmi. Žila vo
voze, pomáhala stavať javisko, živili sa
lesnými plodmi a občas musela stráviť noc
pod šírym nebom. Od nich sa naučila riešiť
hádanky, vodiť bábky a recitovať básne.
Vrátila sa do kláštora s piesňou na perách a
smiechom dieťaťa.
„Matka predstavená, už môžem ísť?“
„Ešte nie, dcéra moja. Choď sa modliť.“
Sestra Klára teda strávila dlhý čas v
opustenej horskej pustovni. Vrátila sa do
kláštora s premeneným srdcom a dušou
naplnenou tichom.
„Už nastala tá chvíľa, matka predstavená?“
„Nie, dcéra, ešte nie.“
V krajine prepukla morová epidémia a
sestru Kláru poslali starať sa o chorých. Celé
noci prebdela pri lôžku chorých, horko
oplakala pohreb každého z nich a ponorila
sa do tajomstva života a smrti.
Keď epidémia poľavila, oslabil ju smútok a
vyčerpanie. Vzala si ju do starostlivosti
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jedna vidiecka rodina. Naučila sa byť slabá a
cítiť sa nepatrná, nechala sa milovať a do
duše sa je vrátil pokoj.
Po návrate do kláštora sa na ňu matka
predstavená vážne zadívala. A tentoraz ju
našla ľudskejšiu a zraniteľnejšiu. Vyžarovala
z nej vyrovnanosť a v srdci niesla mnoho
mien.
„Dcéra moja, teraz nastal čas.“
Odprevadila ju k hlavnej bráne, položila jej
ruky na hlavu a požehnala ju.

A zatiaľ čo zvony zvolávali k modlitbe Anjel
Pána, sestra Klára sa vydala do údolia, aby
ľuďom priniesla zvesť evanjelia.

-Stal by som sa viac ľudským, keby som sa

druhými nechal milovať a rozmaznávať...

- Ktoré mená z tých, čo mám zapísané v

srdci, zo mňa robia človeka?

(Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: José Carlos Bermejo: Príbehy na uzdravenie duše

Cyklotúra

Pondelok 10. 7. 2017 - pokračovanie

Po raňajkách sme mali odísť na ďalšiu

cyklotúru. Vzhľadom na počasie - vonku je
poriadne silná búrka. Tma, blesky, prudký
dážď - meníme program a rozhodli sme sa,
že nebudeme nečinne čakať na zvrat
počasia, ale budeme tu mať svätú omšu.  
Ja pokračujem v prehliadke kaplnky.
Obzerám si obrovskú bibliu, ktorá je
položená na stolíku hneď pri vstupe do
kaplnky na pravej strane. Niektoré texty sú
doplnené aj obrázkami. Cez okná obzerám
areál seminára. Všade je plno zelene,
okrasné dreviny a stromy. Krásna záhrada
popretkávaná chodníkmi zo zámkovej
dlažby, ktoré sú lemované metrovým živým
plotom. V kúte záhrady medzi stromami je
ukrytý altánok. Hotová oáza pre odpočinok
duše a duchovné rozjímanie. 
Do kaplnky prichádzajú aj naše dievčatá,
aby si prehrali piesne na sv. omšu. Za chvíľu
je už celý cykloklub FPM v kaplnke. O 9:00
začíname svätú omšu. Po omši dážď ustal.
Počas nakladania veci do auta zasa začalo
pršať. Obliekame na seba veci do dažďa a
kontrolujeme bicykle. Ešte spoločné foto na
vstupných schodoch seminára a aj keď prší

o 10:30 vyrážame. Nedošli sme ďaleko, lebo
hneď na prvej križovatke ešte v dedine má
Mišo poruchu na bicykli. Odišla mu zadná
prehadzovačka. Dole kopcom sa zviezol a tu
už nás čaká sprievodné vozidlo s náradím a
Ferom. Napriek veľkej snahe Fera, porucha
sa opraviť nedá. Mišo si musí zakúpiť nové
ovládanie zadnej prehadzovačky na volant.
Nasleduje výmena bicyklov. Náhradný zo
strechy dole pre Miša a jeho hore na
strechu. O 11:00 pokračujeme. Stále prší. O
dvadsať minút stojíme v Kováčovej. Ideme
do poriadnej búrky. Obliekame si aj hrubé
veci a pokračujeme. O chvíľu stojíme na
obrovskom parkovisku pri Tescu pred
Zvolenom. V takom silnom daždi sa nedá
ďalej pokračovať. Stojíme všetci natlačení
pod jednou striežkou do herne a čakáme, čo
bude ďalej. Na parkovisku je skoro desať
centimetrov vody. Po dvanástej hodine
dážď trochu zmiernil svoju intenzitu.
Využívame tento čas a sadáme na bicykle.
Do cieľa to máme ešte ďaleko. 
Po trinástej hodine vchádzame do dediny
pri Žiari nad Hronom – Ladomerská Vieska.
Konečne prestalo pršať a dokonca sa
ukázalo aj slniečko. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach

(Peter Tóth)



st
ra

n
a 

6

Kórejsky biskup Lazzaro You Heung-sik:
Nukleárna vojna nemá víťazov

Kórea 6. septembra (RV) „Všetci sa musia

zastaviť. Lebo ak prepukne nukleárna vojna,
nikto nebude víťazom. Všetci budeme
porazení. Použitím tak vyvinutých zbraní
dôjde k  celkovému zničeniu sveta.“ Týmito
slovami reagoval pre agentúru SIR na
napätú situáciu na kórejskom poloostrove
tejdžonský biskup a prezident Komisie pre
spravodlivosť a pokoj Konferencie biskupov
Kórey Mons. Lazzaro You Heung-sik.
Mons. You vysvetlil, že samotný „kórejský
ľud žije s touto hrozbou už skoro
sedemdesiat rokov, odkedy došlo k
rozdeleniu Kórey“. V súčasnosti je tu však
jeden rozdiel, ktorý zvyšuje obavy a to sú,
ako dodáva, „silné slová, ktoré používajú

predstavitelia štátov. Zastrašujú nenávisťou, a preto sa nevie, čo sa môže stať. Žijeme tak
v neistote. Sme síce znepokojení, ale máme vieru, že Pán nám dá silu, ukáže cestu a my
všetci nájdeme správne spôsoby k obnoveniu dialógu a ku kráčaniu vpred“.
Kórejský biskup mal možnosť navštíviť Pchjongjang štyrikrát a postoj krajiny vysvetľuje
týmito slovami: „Severná Kórea sa cíti zahnaná do kúta a izolovaná od medzinárodnej
politiky. Reakciou na túto izoláciu je atómová bomba, ktorá jej zabezpečuje obranu,
bezpečnosť.“
V regióne pretrváva veľké napätie. V súvislosti so sankciami tejdžonský biskup povedal:
„Rešpektujem rozhodnutia OSN, ale je potrebné nechať priestor dialógu. Je potrebné
pokračovať v rokovaniach. Musia ostať vždy ,otvorené dvere’. Ak napríklad Čína kvôli
sankciám zastaví dodávky ropy do Severnej Kórey, môže to spôsobiť v krajine obrovský
hlad.“
Vo Vladivostoku sa v dňoch od 6. do 7. septembra koná stretnutie Východného
ekonomického fóra, v rámci ktorého sa juhokórejský prezident Moon Jae-in stretne s
ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Mons. You dúfa, že „Rusko a Putin vyvinú tlak
na Severnú Kóreu a presvedčia ju zastaviť sa a uvedomiť si, že nemôže ísť ďalej týmto
smerom. Veríme, že požiadajú režim v Pchjongjangu začať dialóg.“

(dodala Anna Sabolová ml.)

V Košiciach otvoria nové pracovisko pre
rodiny v núdzi a náhradné rodiny 

Bratislava 31. augusta (TK KBS)

Spoločnosť Úsmev ako dar pozýva na
slávnostné otvorenie nového pracoviska
pre rodiny v núdzi a náhradné rodiny.
Otvorí ho 4. septembra 2017 o 14:00 h na
Kováčskej ulici č. 17 v Košiciach. Nové
priestory otvorí primátor mesta Košice
Richard Raši a požehná opát Radu
premonštrátov Ambróz Martin Štrbák. 
Spoločnosť Úsmev ako dar v spolupráci s
Nadáciou DeDo za výraznej podpory
Katolíckej cirkvi buduje na Slovensku sieť
centier na pomoc rodinám s deťmi, ktoré
sa ocitli v zložitých životných situáciách. 



VV časEčasE odod 11.09.2017 11.09.2017 dodo 17.09.201717.09.2017

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 17.9.-23.9. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Magdaléna dilová.    
obišovce: V mene otca arcibiskupa Bernarda sme pozvaní na celodiecéznu púť k Ružencovej

Panne Márii do Obišoviec v nedeľu 1. okóbra 2017. Pri slávnostnej sv. omši o 1030 spoločne
zasvätíme Košickú arcidiecézu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Odchod autobusu od

nášho kostola Fatimskej Panny Márie je naplánovaný na 630 s poplatkom 5 eur na osobu.
Hlásiť sa môžete u pani Musákovej.
Zbierka – tretia nedeľa: Na budúcu nedeľu je tretia nedeľa v mesiaci, a teda zbierka na
dostavbu nášho kostola a pastoračného centra. Pán Boh zaplať za milodary.
Trepec: Pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo TREPEC pozýva na riadne zasadanie

dňa 15. októbra 2017 o 1430 do Kultúrneho domu vo Vranove n. T.-Čemernom. Oznam je na
výveske.
sv. omša v sobotu: V sobotu 16.9. nebude večerná sv. omša v kostole sv. Joachima a Anny.

Omša s platnosťou na nedeľu bude sobášna v novom kostole o 1530 . 
Vysokoškolákom: V druhej polovici septembra začína akademický rok na vysokých školách.
Povzbudzujeme vysokoškolákov, aby aj v meste, v ktorom študujú naďalej žili svoju vieru. Pre
stretávanie a pastoráciu vysokoškolákov funguje Univerzitné pastoračné centrum v každom
univerzitnom meste. Milí vysokoškoláci, zistite si, kde sú omše na vašom internáte alebo
vysokej škole. Viac informácii na plagátoch alebo na http://upece.sk/upece-slovenska   
Rozpis lektorov:
Sedembolestnej Panny Márie: 8.00 hod. - rod. J. Fenika; 10.00 hod. - rod. Kľučárova;
24. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. – P. Majerčin, P. Fincický; 10.00 hod – rod.
čechova.
Predmanželské ohlášky:
Mgr. Štefan Puškár, syn Štefana a Anny rod. Kokoruďovej, bývajúci na sídlisku Okulka vo
Vranove nad Topľou a Ing. Antónia Mičejová, dcéra Pavla a Renáty rod. Kolpákovej, bývajúca
v Čemernom, ohlasujú sa 2. krát. 
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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.



VYdÁVa

Združenie veriacich PRo Nobis čemerné
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
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 11.09.201711.09.2017 sv. omša: 1830 + Mária a Michal Gazdoví    

Poklona Sv. Olt.: 1915

uu ToRoKToRoK 12.09.201712.09.2017
Najsvätejšieho mena Panny Márie

(ľubovoľná spomienka)  

sv. omša (Jaa): 630 + Marián Kožejak (1. výr.) 

ss TREdaTREda 13.09.201713.09.2017
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a

učiteľa Cirkvi (spomienka)

Pútnický program k Panne Márii
Fatimskej 

Večeradlo: 1800 modlitby a sviečkový sprievod

sv. omša: 1930 + Jozef Lipovský ml.

ŠŠ TVRToKTVRToK 14.09.201714.09.2017
Povýšenie svätého križa (sviatok)

Poklona Sv. Olt.: 1730

sv. omša: 1830 + Ján Hajdúch  

PP iaToKiaToK 15.09.201715.09.2017
Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska (slávnosť) 

sv. omša: 800 + Ján a Anna Konrádoví, 
Ján Michalov   

sv. omša: 1000 + Ján a Mária Saxunoví  

ss oboTaoboTa 16.09.201716.09.2017 sv. omša: 1530 sobášna sv. omša s platnosťou 
na nedeľu (nový kostol) 

NN EdEľaEdEľa 17.09.201717.09.2017

24. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

sv. omša: 800 za farnosť    

sv. omša: 1000 ZBP Miroslav (60 rokov)

Sv. ruženec: 1430

LiTuRgicKýLiTuRgicKý PRogRaMPRogRaM odod 11.09.2017 11.09.2017 dodo 17.09.201717.09.2017

“Múdri nebývajú učení, učení nebývajú múdri.” (LAO-C)


