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Pri Poslednej večeri Ježiš vzal chlieb a

vzdával vďaky, lámal ho a dával učeníkom so
slovami: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za
vás.“ Lk 22,19 Podobe po večeri vzal kalich
vína a hovoril: „Pite z neho všetci: toto je
moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za
všetkých na odpustenie hriechov. Tento
kalich je nová zmluva mojej krvi, ktorá sa
vylieva za vás. Toto robte na moju
pamiatku.“ Mt 26, 27-28, Lk 22,19 Týmito
slovami a gestami ustanovil Eucharistiu. Sú
to slová konsekrácie (premenenia) a
opakujú sa pri každej sv. omši. 
Toto je moje telo Učeníci naplnili tento
príkaz celkom doslovne. Vždy, keď jeden z
apoštolov alebo niektorý z ich nástupcov
navštívil prvých kresťanov, slávil s nimi
Eucharistiu tak, ako to urobil Ježiš pri
Poslednej večeri. „Lebo moje telo je pravý
pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je
moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja
v ňom.“ Jn 6,55-56 Ježiš sa doslova ponúkol
apoštolom ako pokrm a prikázal im, aby
naďalej slávili Eucharistiu. Premenená
hostia je v skutočnosti Ježiš, hoci vidíme a
cítime chlieb. Podstata alebo hmota chleba
sa premenila – transformovala na Ježiša.
Táto premena sa nazýva prepodstatnenie, a

okamih premeny je konsekrácia –
premenenie. 
Prečo len hostia? Od okamihu konsekrácie
je na omši Ježiš skutočne prítomný svojím
telom a krvou, a tiež dušou a božstvom. Je
celý prítomný v podobe vína. Takisto je celý
prítomný aj v podobe chleba, v premenenej
hostii. Preto stačí prijať hostiu. Podobne
môžeme prijímať Ježišovo telo aj z kalicha.
Keďže je Ježiš prítomný v každej čiastočke a
v každej kvapke, zaobchádzame s chlebom a
vínom veľmi opatrne. Prijímať Eucharistiu
môžeme, samozrejme, pod oboma
spôsobmi, ale nie je to potrebné na to, aby
sme Ježiša celého prijali. Tajomstvo viery
Tesne pred konsekráciou kňaz rozprestrie
ruky nad dary chleba a vína, a vzýva Ducha
Svätého. Ak pozorne počúvame, zistíme, že
po konsekrácii, počas Eucharistickej
modlitby sa Duch Svätý vzýva ešte raz, aby
posvätil celé spoločenstvo. Je to predsa
zmysel Ježišovej prítomnosti v Eucharistii –
zjednotiť nás s Bohom. Nevieme vysvetliť,
ako sa z obyčajného chleba a vína stane telo
a krv Ježiša. Niečo také nadprirodzené môže
spraviť len Boh pomocou ducha Svätého.
Preto po konsekrácii kňaz povie: “Hľa,
tajomstvo viery.” A my odpovedáme: „Smrť
tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje

Slovami konsekrácie sa chlieb a víno premenia na Kristovo telo a krv. Ježiš je teda v
Eucharistii skutočne prítomný.  

Je Ježiš naozaj prítomný v Eucharistii? Čo je to
konsekrácia? 
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1. čítanie: Ez 18, 25-28
Ž: 25, 4-5. 6-7. 8-9
Refrén: Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie.
2. čítanie: Flp 2, 1-11 alebo kratšie Flp 2, 1-5
Evanjelium: Mt 21, 28-32

Krátke zamyslenie na evanjelium: Pre porozumenie
dnešného evanjelia je dobré čítať o pár veršov
vyššie. V Mt 21, 23 pristupujú k Ježišovi veľkňazi, teda vládnuca elita Židov, a pýtajú sa ne
jeho autoritu. Chcú ho usvedčiť z nepravdivosti. Pán však nielenže odmietne pristúpiť na ich
hru, ale vmietne im do tváre ostrú kritiku v podobe dnešnej perikopy. Pripomeňme, že
starší syn bol tradične dedičom celého rodinného majetku, zatiaľ čo mladší syn bol len
lepším sluhom. Ježiš nezapadá do predstáv a plánov vládnucej ale i náboženskej elity. A tu
vzniká hlavná otázka dnešnej nedele: Nie sú naše predstavy o Bohu príliš spútané s tým, čo
by sme sami chceli? Boh trpiaci za bezbožníkov? Boh, ktorý pokorne kráča potupený a
utýraný? Nikde ani stopa po moci a exkluzivite? To sa mnohým ľuďom skutočne prieči. Ale
Boh dobre rozumie, prečo volí práve túto cestu záchrany každého človeka, teda nielen
náboženskej elity ale i posledného špinavého otrhanca a hriešnika. I pre neho umiera. A
týmto skutkom otvára nebo každému človeku. Je koniec vláde elít, pýchy a výlučnosti. 

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára

zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš
v sláve” alebo „Pane, keď jeme tento chlieb
a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme tvoju
smrť, kým neprídeš v sláve”. Naša odpoveď
vychádza z odkazu sv. Pavla. Chlieb a víno
Keďže Eucharistia je posvätná, chlieb –
hostia sa pečie výhradne z kvalitnej
pšeničnej múky. Hostie, ktoré sa používajú v
latinskom obrade, neobsahujú kvasnice. Je
to v súlade s evanjeliovou správou o
Poslednej večeri, ktorá sa konala počas
Paschy, keď Židia nesmú jesť kysnutý chlieb.

Konsekrované hostie ostávajú po omši vo
svätostánku v cibóriu, nádhernej zlatej
nádobe s vekom. Eucharistické víno musí
byť kvalitné a prírodné, vyrobené výhradne
z čistej hroznovej šťavy. Keďže sa víno na
vzduchu rýchlo kazí, premenené na
drahocennú krv sa v kalichu neponecháva,
ale počas omše sa celé spotrebuje. Krásne
zdobený kalich a obetná miska vyjadrujú
našu veľkú úctu k Ježišovmu telu a krvi. 

(Dominika  Čechová)

Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

Spomíname
Ten, kto Ťa poznal si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. 
Dňa 1. októbra uplynie 13 rokov od chvíle, čo nás navždy opustila naša
drahá manželka, matka a babka Anna Bamburáková z Čemerného. Kto
ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.

Manžel, synovia a dcéra s rodinou
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Cyklotúra

Utorok 11. 7. 2017 - pokračovanie

Pre nás je to také nemé svedectvo, ako nás

naša (ak si ju môžeme aspoň na chvíľu
privlastniť) fatimská Panna Mária sprevádza.
Stretávame sa s ňou všade. Levoča, Badín a
teraz tu v Topoľčanoch. Ostávame ešte
trochu v tichom osobnom rozjímaní. Po ňom
ešte obdivujeme krásne okenné vitráže, ktoré
sú umiestnené na strope kostola ako svetlíky.
V jednej je erb Pavlínov. V druhej ľalia, ktorá
je obklopená kruhom z dvanástich hviezd. Tá
predstavuje našu nebeskú matku a v tretej je
Svätá Trojica. Otec znázornený ako ruka,
ktorá požehnáva, Syn znázornený ako sediaci
baránok s víťaznou vlajkou zmŕtvychvstania a
Duch svätý ako holubica. Na obvodovej stene
je pekná krížová cesta vyrobená ako bas relief
z mramoru ozdobená farbami. 
Po spoločnej modlitbe a požehnania od o.
Róberta znova po daždi o 9:46 vyrážame.
Dnešný cieľ našej cyklopúte je ... Však sa to za
chvíľu dozviete. Na kopci za dedinou
Nemčinamy si pri takom zvláštnom drevenom
odpočívadle dávame o 10:20 malú prestávku.
Odpočívadlo vyzerá ako trojpodlažná
vyhliadková veža so slovenským dvojkrížom
na streche. Také som ešte nikde nevidel. O
hodinu neskôr máme na ďalšom kopci pred
mestom Hlohovec desať minútovú prestávku.
Dopĺňame zásoby vody a cukru v tele a
pokračujeme. Z pôvodnej trasy robíme viac
ako dvadsať kilometrovú zachádzku. Chceme
navštíviť mesto Trnava. Doteraz sme prešli
59,80 kilometrov s priemernou rýchlosťou
21,6 km/hod. 
O 13:00 prichádzame do historického centra
Trnavy, ktoré bolo v roku 1987 vyhlásené za
MESTSKÚ KULTÚRNU REZERVÁCIU. Je tu
veľmi veľa sakrálnych pamiatok od gotických
po barokové, pre ktoré dostala prívlastok

Malý Rím. Medzi najhodnotnejšie sakrálne
pamiatky patrí prvý rannobarokový kostol na
Slovensku – Katedrála sv. Jána Krstiteľa s
bohatou výzdobou. Skvostom jeho interiéru
je kolosálny hlavný  drevený oltár z roku 1640,
ktorý je vysoký takmer 20 m a široký skoro 15
m. V roku 2003 ju navštívil Sv. Otec Ján Pavol
II. Najstarším kostolom v Trnave je pôvodne
románsky kostol sv. Mikuláša. Na jeho
základoch vyrástol gotický honosný chrám
bazilikálneho typu. V 18. storočí bola na
severnej strane kostola pristavaná baroková
kaplnka Panny Márie Trnavskej. Vďaka
milostivému obrazu žehnajúcej Panny Márie
je Trnava známym pútnickým miestom.
Neopakovateľné čaro majú starobylé ulice s
kláštornými komplexmi a meštianskymi
domami. Mestské opevnenie je jedno z
najstarších na Slovensku. Predstavuje veľmi
hodnotnú stavebnú pamiatku svojho druhu a
patrí k najvýznamnejším fortifikačným
(systémom opevňovania) celkom v
stredoeurópskom priestore. 
Dominantou celého historického mesta je
Trojičné námestie so súsoším Najsvätejšej
trojice a renesančnou mestskou vežou, z
ochodze ktorej sa naskytuje panoramatický
výhľad na mesto a turisticky príťažlivé okolie.
Bola postavená v roku 1574 ako
pozorovateľňa. Má štvorcový pôdorys, osem
podlaží. Ochodza je vo výške 29 m, celková
výška veže je 57 m. Horné podlažie a nárožia
zdobí iluzívne kvádrovanie. Na vrchole
barokovej kupoly je pozlátená socha Panny
Márie – Immaculaty. Hodinový stroj vo veži
pochádza z roku 1729 a ovláda päť ciferníkov.
Zvony z roku 1692 odbíjajú štvrťhodiny a celé
hodiny. Na južnom priečelí sú jediné
zachované slnečné hodiny v meste. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(Peter Tóth)
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Aj verní kňazi trpeli
Nielen neveriaci ľudia, ale aj vlažní

kresťania neraz krútia hlavou nad
nepríjemnými udalosťami v živote horlivých,
zbožných veriacich. Zrejme očakávajú od
Neba pre nich imunitu, akú majú trebárs
poslanci v parlamente. Je to neraz pádny
dôvod na zakrytie svojej náboženskej
ľahostajnosti ako ospravedlnenie
nezachovávania Božích príkazov, neoplatí sa
to..., veď pozrite, taký dobrý katolík a čo sa
mu stalo...  Čisto svetsky zmýšľajúci človek
ťažko vie pochopiť, že keď človek žije
intenzívny, hlboký vzťah s Pánom Bohom,
utieka sa k Panne Márií, k svätým a posilňuje
sa sviatosťami, nepovažuje životné ťažkosti za
tragédiu a dôvod k rezignácií, ale ako
príležitosť prispôsobiť sa svojmu Majstrovi,
ktorý nás uisťuje, že NEBO môžeme
dosiahnuť len cez kríž a utrpenie. Každá
ťažkosť a kríza v živote nás má  priviesť stále
k vyššiemu piedestálu až  nakoniec k svätosti,
ku ktorej sme všetci povolaní. Kým žijeme,
všetci musíme horlivo pracovať na svojej
zmene k  lepšiemu. Kňazi majú od Pána Boha
pomazanie, aby zachraňovali nesmrteľné
duše a my veriaci musíme s nimi
spolupracovať, pomáhať im a modliť sa za
nich. Satan vie, že cez kňaza môže pohoršiť
najviac ľudí, preto sú na duchovenstvo veľké
útoky. Je veľa svedectiev z minulosti,
konkrétne z obdobia päťdesiatych rokov
minulého storočia, keď komunisti s veľkou
nenávisťou a zlobou prenasledovali Cirkev a
jej služobníkov – kňazov. Razie na farách
najčastejšie robievali v noci, ako to bolo aj v
prípade likvidovania kláštorov,  preto veriaci
vo farnostiach sa po nociach striedali v
strážení farského objektu, aby uchránili
svojho kňaza pred vyvlečením. Stalo sa však,
že v nestráženej chvíli prepadli faru a správcu
farnosti odvliekli často nevedno kam. Tak to
bolo aj v prípade kňaza Antona Lukáča
môjho rodáka z Močidlian pri Sabinove.

Počas vojny pôsobil ako užhorodský
generálny vikár v Pavlovciach nad Úhom  a vo
farskej matrike je uvedené, že práve on
pochoval Božiu služobníčku Anku Kolesárovú
vo filiálnej obci Vysoká nad Úhom. Táto
mladá žena zastrelená ruským vojakom pri
obrane čistoty, ako polosirota bez matky
pristupovala často, ešte aj  deň pred smrťou k
sviatostiam,  ako uviedol kňaz Anton Lukáč vo
farských záznamoch. Kňaz jej bol dobrou
oporou a duchovným vodcom. Komunistami
bol odvlečený do sústreďovacieho tábora v
Močenku a neskôr ako väzeň bol v bani pri
zavalení ťažko zranený. Doopatrovala ho
farníčka – vdova a  pochovaný bol 13.mája
1955 na cintoríne v Pavlovciach nad Úhom.
Počas roka, keď sa ľudia schádzajú na rôzne
akcie spojené s Domom Anky Kolesárovej,
mohli by navštevovať aj hrob tohto kňaza a
zahŕňať ho do svojich modlitieb. 
Ako nám hovorí Kniha kazateľ, že všetko má
svoj čas, je až neuveriteľné,  že po takom
dlhom období skúmania a vyšetrovania naša
Cirkev má nového blahoslaveného
saleziánskeho kňaza dona Titusa. Tento
saleziánsky kňaz mal vo veľkej úcte Pannu
Máriu Pomocnicu kresťanov, jej zveroval aj
tajné prevádzania laikov a duchovenstva za
hranice počas totalitného režimu. Ako
prichytený pri čine prežil veľké strasti vo
väzení, ale hrdinsky vytrval vo viere a bol
posilou a príkladom pre spoluväzňov a neskôr
na slobode aj pre spolupracovníkov.  Naši
bratia vo viere byzantského obradu, začali
modlitbové aktivity za proces blahorečenia
rehoľného  kňaza, redemptoristu, otca Jána
Ivana Mastiliaka. Žil v zasvätení sa Panne
Márií,  aj každému to odporúčal a predsa ho
neminul pätnásťročný žalár. Nezradil, vytrval
vo viere a keď to bude Božia vôľa, bude tiež
povýšený na oltár, ako blahoslavený. To, že sa
oplatí byť na strane Pána Boha a zasväcovať
sa Panne Márií dosvedčili  svojím životom už
mnohí kňazi aj laici. Nebojme sa pridať k nim!
Zdroj: Jozefína Gajdovčíková
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V Košiciach oslávia najbližší víkend 400. výročie vincentskej
charizmy

Košice 26. septembra (TK KBS) Jednou z mnohých aktivít v

rámci 400. výročia vincentskej charizmy je aj sobotné slávenie
tohto výročia dňa 30. septembra2017 v Košiciach. „Láskavé

srdce spolucíti s blížnym,” povedal sv. Vincent. Táto myšlienka plná súcitu i výzvy k aktivite
budú sprevádzať sobotný program, ktorý začne svätou omšou o 10:00 hod. v seminárnom
kostole. Hlavným celebrantom bude P. Jaroslav Jaššo, provinciál Misijnej spoločnosti sv.
Vincenta de Paul. Pokračovať sa bude v aule Teologickej fakulty divadelným predstavením
Svätý Vincent, ktoré pripravili veriaci z Lokce. Po divadle je na 13:00 hod. pripravené agapé
a zdieľanie. (dodala Anna Sabolová ml.)

Október – mesiac misií

Prichádza mesiac október, ktorý sa nazýva mesiacom misií. Prosme Pána svojimi

modlitbami a obetami za ochranu všetkých misionárov po celom svete, aby boli uchránení na
tele aj na duši a mohli šíriť Evanjelium národom, ktoré ešte nepoznajú Krista. Taktiež aj tým,
ktorí Krista poznajú, ale sa od Neho
vzdialili a žijú akoby Boh neexistoval.
Aj sv. Otec František v „Úmysle
apoštolátu modlitieb“ na mesiac
október žiada: „Prosme, aby naše
farnosti oživil misijný duch a aby sa
stávali miestami odovzdávania viery
a svedectva o dobročinnej láske.“
Podľa svojich možnosti pomôžme
národom, ktoré trpia rôznymi
nedostatkami potrebnými pre život,
aby aj nám raz Pán mohol povedať:
„Bol som hladný, a dali ste mi jesť...“
Pri tejto príležitosti by sme vás chceli požiadať stať sa dobrovoľníkom PMD vo farnosti
Košickej arcidiecézy. Vo viacerých farnostiach našej arcidiecézy už takýchto dobrovoľníkov
majú.
Zdroj: p. Moskaľová



VV čAsEčAsE odod 02.10.2017 02.10.2017 dodo 08.10.201708.10.2017

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 8.10.-14.10. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Kurucová.     

Nácvik zboru: V sobotu 7.10. popoludní o 1330 bude v pastoračnom centre nácvik detského
zboru. Zvlášť pozývame budúce prvoprijímajúce deti.
Prvý piatok: V prvý piatok nebude mládežnícka sv. omša. Dopoludnia navštívim chorých.
Všetkých pozývam ku sviatosti zmierenia pred prvým piatkom. 
omša s platnosťou na nedeľu: nebude v sobotu podvečer v starom kostole, ale bude k

dispozícii sobášna sv. omša o 1600 v kostole Fatimskej Panny Márie.
Poetica Musica: Pred ukončením slávenia storočnice fatimských zjavení (v piatok 13. októbra)
vás pozývam v nedeľu 8.10. na spoločnú modlitbu ruženca a hudobno-poetické pásmo Jej

očami v podaní tvorivej skupiny Poetica Musica. Všetko začne o 1430 v našom farskom
kostole Fatimskej Panny Márie.
Ruženec: Začína ružencový mesiac - október, v ktorom sa obzvlášť upiera pozornosť na túto
modlitbu. Preto na povzbudenie pripomínam úplné odpustky, ktoré môžu získať tí, čo sa
modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v
nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže
päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom
recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.   
Rozpis lektorov:
27. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. – H. Uhlíková, I. Grominová; 10.00 hod. - P. Tóth,
R. čelková.
Predmanželské ohlášky:
Bc. Matúš Kuruc, syn Jozefa a Zlatice rod. Antušovej, bývajúci v Čemernom a Nikola
Zeleňáková, dcéra Jozefa a Slavky rod. Haníkovej, bývajúca v Žalobíne, ohlasujú sa 3. 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 02.10.201702.10.2017
Svätých anjelov strážcov

(spomienka) 

Sv. spoveď: 1630

sv. omša: 1830 Poďakovanie Anny

Poklona Sv. Olt.: 1915

UU ToRoKToRoK 03.10.201703.10.2017 sv. omša (JaA): 630 + Anna 

ss TREdATREdA 04.10.201704.10.2017
Sv. Františka Assiského

(spomienka) 

Sv. spoveď: 1630

sv. omša: 1830 + Ján Hamza
(detská)          

ŠŠ TVRToKTVRToK 05.10.201705.10.2017
Sv. Faustíny Kowalskej, panny

(ľubovoľná spomienka)

Prvý štvrtok v mesiaci – deň

modlitieb za duchovné povolania 

Sv. spoveď: 1630

Poklona Sv. Olt.: 1730

sv. omša: 1830 + Verona Macugová

PP IAToKIAToK 06.10.201706.10.2017
Prvý piatok v mesiaci 

Sv. spoveď: 1600

sv. omša: 1830 + Rudolf Hurta

ss oBoTAoBoTA 07.10.201707.10.2017
Ružencovej Panny Márie

Prvá sobota v mesiaci 

Fatimská sobota: 700

sv. omša: 800 ZBP Mária Gazdová (70 rokov)

sv. omša: 1600 sobáš s platnosťou na nedeľu

NN EdEľAEdEľA 08.10.201708.10.2017

27. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

sv. omša: 800 za farnosť

sv. omša: 1000 ZBP Helena (85 rokov)   

Sv. ruženec: 1430 (Poetica Musica)

LITURGICKýLITURGICKý PRoGRAMPRoGRAM odod 02.10.2017 02.10.2017 dodo 08.10.201708.10.2017

“V rozume niet lásky; v múdrosti je jej veľa.” (Maurice Maeterlinck)


