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V piatok 2. januára sa na 

fare konala hranolková 

párty. Mladí milovníci  

hranolčekov sa zišli spolu 

s o. Marekom                    

a bohoslovcom Martinom, 

aby si vychutnali chuť 

olejom naplnených, 

vyprážaných zemiačikov. 

Zemiaky bolo potrebné, 

samozrejme, najprv 

ošúpať a nakrájať,          

no a potom piecť. Vôňa 

(alebo smrad) oleja naplnil 

faru. Po tejto ťažkej večeri 

nasledovala zábava pri hre 

Activity. 

Večer ukončil 

boj s mastnotou 

a olejom 

v podobe 

umývania  

riadov 

a kuchyne          

a účastníci tejto 

akcie ho 

úspešne vyhrali.



Okolo sviatku Zjavenia Pána sa 

každý rok koná tzv. požehnanie 

domov a príbytkov. Tento zvyk má 

dlhú tradíciu a hlboký duchovný 

význam. Zvoláva sa ním Božie 

požehnanie na daný príbytok 

a ochrana na všetkých, ktorí v ňom 

bývajú. Toto požehnanie bolo 

vykonané aj u nás v Čemernom.

Nahlásilo sa viac ako        

30 rodín, ktoré si žiadali 

požehnať svoj dom.

6 statočných na čele              

s o. Marekom sa teda 

vybralo v sobotné a nedeľné       

popoludnie do ulíc našej 

farnosti. Všade  našli milé 

prijatie a vynikajúce 

pohostenie. 

Boli povzbudení pekným      

životom daných rodín.



Dňa 22.1.2015 nás na svätej omši poctili návštevou otcovia pavlíni  

z  farnosti Vranov – Sever. 

Počas sv. omše nás oboznámili s históriou a charizmou ich rádu, 

ktorý založil  kanonik Forbius Ostrihomský. 

V roku 1246 sa zriekol všetkého svojho majetku                               

a so súhlasom ostrihomského arcibiskupa odchádza                                

do okolitých kopcov žiť v jaskyni životom pustovníka.

V roku 1308 pápež Klement V.. potvrdil pre Rád pavlínov 

regulu sv. Augustína. Rád sa rozširoval do 15. storočia po celom 

svete. 

Po sv. omši boli pre veriacich prichystané figy ako malá  

pozornosť.

Fotografia Baziliky minor 

narodenia Panny Márie         

vo Vranove nad Topľou

Fotografia otcov pavlínov           

v Bazilike minor narodenia 

Panny Márie                             

vo Vranove  nad Topľou

http://sk.wikipedia.org/wiki/Klement_V.


Takmer každý deň, od skorého rána do niekedy naozaj neskorej noci 

sa niekoľko obetavých žien a mužov stretlo a vytvorilo krásne 

spoločenstvo pri práci, modlitbe a svätom biznise. Balíčky sa im 

doslova množili pod rukami. Cieľom pečenia oblátok bolo potešiť 

všetkých tých, čo budú na Vianoce oplátky jesť a tiež zarobiť nejaké 

tie „grošíky“ pre našu farnosť. Poďakovanie patrí všetkým za ich 

svedectvo a ochotu obetovať sa a tiež za ich vytrvalosť. Nech dobrý 

Pán odplatí každému jeho obetu tak, ako to sám uzná za vhodné. 



P r í j m y

Zvonček                 3 417,09 €, 24 Kč

Z toho:   3. nedeľa 1 318,44 €

Zb. na odoslanie: Na dokončenie ACM a 

UPC                            95,96 €

Dary veriacich         1 800.- €

Kostolné potreby – január 2015                                                          

3 355.- €

Oblátky – január 2015                                                                         

1 857,04 €

Príjem z akcií (posviacka domov, predaj 

z výstavky)                          671,09 €

Príjem z predaja ZM – CHF – 1190.-

1 134,09 €

Príspevok na Mariannum a Kat. noviny               

181,08 €

Ostatné príjmy              49,17 €

P r í j m y  celkom  12 394,80 €, 24 Kč

V ý d a j e

Odosl. zbierky – Na dok. ACM  a UPC, 

Podporný fond    503,16 €

Bohoslužobné potreby       44,10 €

Energie – plyn, el. energia – kostol, fara                                                   

268,71 € *

Popl. telefónne, bankové, poštové, 

reprezentačné                             80,08 €

Odmeny kantorom, kostolníkom, pranie za 

4.štvrťrok 2014              290,30 €

Prezenty                           140.- €

Nákup DHM – vysávač pre faru                                                                      

450.- €

Nákup kníh a pohľadníc      55,07 €

Výdaje na prevádzku kostola a fary                                                  

1 831,42 €

Náklady na výstavbu kostola celkom                                              

14 134,23 €

Z toho

- 1. platba za krížovú cestu                                                               

13 790.- €

- pomocný materiál             154,23 €

- brigádnik                            190.- €

Splátka pôžičky               10 000.- €

V ý d a j e  celkom         25 965,65 €

Stav financií k 1.1.2015              26 133,37 €, 

zahraničná mena

Pôžička                          25 000.- €

Stav financií k 31.1.2015          12 562,52 €, 

zahr. mena v hodnote cca 340.- €

Pôžička                         15 000.- €

*Energie – zálohové platby – plyn – st. kostol                                 

149,59 €

- nový kostol                               360,79 €

- fara                                             170.- €

preplatok el. energia – st. kostol    -328,87 €

preplatok el. ener. - n. kostol+fara - 82,80€



Aj v tohoročnom pôstnom období sa dali predovšetkým ženy našej

farnosti pod vedením p. Márie Artimovej dokopy, aby piekli

veľkonočné barančeky, ktoré potom predávame po farnostiach našej

arcidiecézy, aby sme získali peniažky na dostavbu nášho nového

kostola a pastoračného centra. Veľké ďakujem patrí všetkým ochotným

ženám, ktoré s veľkou chuťou a silou sa zúčastnili pečenia, natierania,

zdobenia a balenia veľkonočných barančekov. Pri svojej práci

ružencom a piesňami pozdravili aj nebeskú Matku. Aj napriek tomu, že

väčšina z nich už má viac rokov, nedali sa zahanbiť a dokázali krásne

veci. Tu je menný zoznam týchto 39 žien, 2 mužov a 4 sponzorov:

Martin Miškuf (bohoslovec), Pavol Artim, Mária Artimová, Anna

Diľová, Mária Kočišová, Anna Jenčková, Mária Jenčová, Anna

Pavlová, Helena Demčáková, Helena Gajdošová, Marta Vardžíková,

Katarína Sabolová, Helena Brehovská, Alžbeta Mižová, Margita

Baníková, Anna Mrážiková, Irena Verbová, Mária Hudáková, Zuzana

Milbauerová, Anna Bindasová (Puškinova ul.), Žofia Madejová, Eva

Baranská, Marianna Potančoková, Anna Bindasová, Mária

Demčáková, Anna Guľaková, Božena Virbová, Anna Moskaľová,

Mária Baranová, Terézia Ondovčíková, Mária Lajčáková, Agnesa

Melegová, Iveta Krivaková, Anna Zahorjanová, Mária Bačová, Viera

Tkáčová, Kvetka Piataková, Inga Baranská, Anna Demčáková, Helena

Baníková, Júlia Breznická, Ema Mudráková.

Sponzori: rod. Babjaková, rod. Filová, rod. Jenčová, rod. Kupová.

Veľké ďakujem patrí aj našim duchovným otcom Marekovi Kunderovi

a Antonovi Tatarkovi a bohoslovcovi Martinovi Miškufovi za pomoc

pri práci, zásobovaní a pri rozvážaní barančekov.



Foto k pečeniu 

barančekov



V sobotu 14. februára do priestorov pastoračného centra zavítalo 20 

detí. Vybavené kuframi, taškami, spacákmi a sladkosťami prišli, aby 

spolu strávili krásny večer a noc. Začali spoločnou modlitbou, po ktorej 

nasledoval nácvik piesní na nedeľnú sv. omšu. Potom sa už rozbehla 

šnúra súťaží a tancov, na ktorých už bol prítomný aj o. Marek.

Večer zakončili tajomnou cestou po tmavom kostole len pri svetle 

sviec, ktoré ich doviedli pred bohostánok, kde sa poďakovali Pánu 

Ježišovi za prežitý deň a predniesli mu svoje prosby. Otec Marek  

všetkým udelil požehnanie a potom sa už odobrali na „spiš“.

Noc bola krátka. Na raňajky sa podávali párky a čaj. Celý tento 

nádherný čas ukončili svätou omšou, na ktorej deti predviedli svoje 

spevácke schopnosti aj vďaka dievčatám Dadke a Dominike.



V pondelok 6. februára sa v priestoroch 

pastoračného centra uskutočnila tzv. šišková 

párty. Išlo o fašiangovú akciu, ktorej cieľom 

bolo stretnúť a pohostiť sa spolu                  

pred začínajúcim Pôstnym obdobím. Podávali 

sa šišky, tri druhy vínka a čaj s rumom. Každý 

si mohol vybrať podľa svojej chuti. Obetavé 

ženy chystali šišky už  predpoludním, za čo im 

patrí veľká vďaka. Okolo 400 šišiek zmizlo 

počas krásneho večera a ani sme si nevšimli 

kedy. 



Dňa 18.2.2015 sa Popolcovou 

stredou začalo Pôstne obdobie.

Pre všetkých veriacich je to čas 

duchovnej prípravy na najväčší 

sviatok v roku -

Zmŕtvychvstanie nášho Pána 

Ježiša Krista.

Fotografia z 29.3.2015 

Cykloklub FPM

Krížové cesty v nedeľu: 

22.2. Ružencové bratstvo

1.3. Spoločenstvo mužov

8.3. Ženy

15.3. Rodičia s deťmi    

22.3. FER a FPR

29.3. Cykloklub FPM 



–

V Hnilčíku je jedno krásne lyžiarske stredisko -

SKI Mraznica. Ľudia tam chodia lyžovať, 

sánkovať sa a po večeroch aj inak zabávať 

s priateľmi. Aj ľudia z Čemerného sa rozhodli, 

že tam strávia necelé tri dni, aby obnovili svoje 

sily, naučili sa lyžovať alebo si overili, či ešte 

lyžovať vedia. 28 lyžiarov aj nelyžiarov sa teda 

vybralo na tento výlet. Po dlhej a namáhavej 

ceste napokon dorazili na miesto. Po dobrom 

obede a zložení svojich vecí na izby hneď 

vybehli na svah. Bolo snehu aj vody. Cez deň sa 

lyžovalo, večer kultúrno-spoločensky vyžívalo 

v podobe hier, biliardu, stolného futbalu 

a kúpania. Ak by sa dalo, mnohí by zostali aj 

dlhšie, ale povinnosti každého ťahali domov. 



Ďalšie foto 

z lyžovačky



Dňa 26.2. 2015  prijali 

pozvanie na sv. omšu sestry  

z Kongregácie Matky 

Božieho Milosrdenstva          

z Nižného Hrušova. 

Zároveň nás oboznámili s históriou kongregácie a so svojou činnosťou.

V roku 1862 založila grófka Terézia Eva Potocká vo Varšave Dom 

Milosrdenstva pod vplyvom Terézie Rondeau, ktorá ju pripravovala       

na prácu vychovávateľky morálne zanedbaných dievčat a žien.

Charizmou kongregácie je morálna obnova dievčat a žien cez hlásanie 

tajomstva Božieho milosrdenstva skutkom, slovom a modlitbou.



P r í j m y

Zvonček                                 2 587,85 €

Z toho:   3. nedeľa                 1 151,70 €

Zb. na odoslanie: Charita        170,65 €

Dary veriacich                         7 240.- €

Kostolné potreby – február 

2015                                    870.- €

Oblátky – február 

2015                                    266.- €

Príspevok na Mariannum a Kat. noviny                       

168,89 €

P r í j m y  celkom               11 303,39 €

V ý d a j e

Odosl. zbierky – Charita         170,65 €

Bohoslužobné potreby               58,33 €

Energie– plyn, el. energia–kostol, fara                                                                                         

921,88 € *

Popl. telefónne, bankové, poštové, 

reprezentačné                     202,24 €

Nákup DHM – skriňa do sakristie                                                                                     

193,20 €

Faktúra za Katol. noviny, tlač 

Mariannum 211,30 €

Drobné výdaje                          175,94 €

Výdaje na prevádzku kostola a fary                                                  

1 933,54 €

Náklady na výstavbu kostola 

celkom                             390,45 €

Z toho- pomocný materiál        90,45 €

- brigádnik                                300.- €

V ý d a j e  celkom               2 323,99 €

Stav financií k 1.2.2015              

12 562,52 €, zahraničná mena

Pôžička                                        

15 000.- €

Stav financií k 28.2.2015            

21 401,92 €, zahr. mena v hodnote 

cca 340.- €

Pôžička                                        

15 000.- €

*Energie – zálohové platby – plyn – st. 

kostol                           149,59 €

- nový kostol                360,79 €

- fara                                170.- €

- el. energia – st. kostol    27,30 €

- n. kostol + fara            214,20 €



V sobotu 7. marca   

sa na ZŠ Sibírskej v Prešove 

uskutočnil Arcidiecézny 

volejbalový turnaj, ktorý 

organizovalo ACM v Prešove. 

Zúčastnilo sa ho spolu 28 

dievčensko-chlapčenských 

tímov. Medzi nimi, 

samozrejme, nemohli chýbať 

ani mladí z Čemerného. Traja 

chlapci a štyri dievčatá v tíme, 

plus ďalšie dve dievčatá ako 

divácka podpora vyrazili 

z Čemerného o 7.30, aby čo 

najdôstojnejšie zastupovali 

našu farnosť. 

Aj keď sa im to nepodarilo podľa 

ich predstáv a neumiestnili sa na 

lepšom mieste, predsa všetkým 

ukázali, že v Čemernom sú mladí 

ľudia, ktorí majú radi šport, zábavu 

a nie je im ukradnutá Cirkev, 

ani akcie, ktoré organizuje. 

Po tomto turnaji si všetci dali ako 

odmenu zmrzlinové poháre 

v neďalekej cukrárni a niektorí  

dokonca ešte cestou domov 

vyšliapali na Kapušiansky hrad. 



V tomto roku sa nám podarilo prvýkrát 

zrealizovať akciu s názvom Deň mužov. 

Bola pri príležitosti sviatku sv. Jozefa

Je to vlastne odpoveď na Medzinárodný 

deň žien, ktorý sa každoročne slávi 8.

marca. Realizácia Dňa mužov spočívala

v pozvaní mužov do pastoračného centra 

na pečené klobásy a víno, pričom celé 

stretnutie sa začalo modlitbou desiatku sv. 

ruženca, požehnaním jedla a potom 

spoločným príjemným posedením pri 

plných stoloch. 

Stretnutie sa uskutočnilo hneď po večernej 

sv. omši a trvalo približne 3 hodiny. Prínos 

bol predovšetkým v stretnutí a uctení si 

mužov, ich stavu, pretože v dnešnej dobe je 

kríza mužov a kríza otcovstva veľmi 

zjavná, a preto každé stretnutie na 

posilnenie ich identity je veľmi dôležité.



–

Prijali sme výzvu Sv. Otca Františka a aj našu farnosť zapojili       

do iniciatívy s názvom 24 hodín pre Pána. 24-ku sme začali 

slávením mládežníckej sv. omše a po nej sme sa pri príležitosti 

200. výročia narodenia sv. Jána Bosca spolu s birmovancami a 

všetkými veriacimi pomodlili krížovú cestu inšpirovanú práve jeho 

myšlienkami a životom. Nasledovalo vyloženie Sviatosti oltárnej    

a tichá adorácia až do polnoci. Program pokračoval aj nasledujúci 

deň moderovanou adoráciou, modlitbami sv. ružencov jednotlivých  

farských spoločenstiev či spoločná modlitba Liturgie hodín.           

V rámci tejto iniciatívy mali záujemcovia možnosť pristúpiť                

k sv. spovedi. 



Dňa 25.3.2015 sa v našej farnosti konala Duchovná adopcia, ktorá sa

spája so zjaveniami vo Fatime, ako odpoveď na výzvu Matky Božej

k modlitbe sv. ruženca, k pokániu a zadosťučineniu za hriechy. Tie

najviac zraňujú jej Nepoškvrnené Srdce. V roku 1987 bola zavedená

v Poľsku. Prvé stredisko bolo pri pavlínskom kostole vo Varšave.

Odtiaľ sa rozšírilo do celého Poľska a aj za hranice.

Duchovná adopcia počatého dieťaťa je dielom Márie - Matky

nenarodených detí. Je to modlitba za dieťa ohrozené zabitím v lone

matky, o ktorom vie iba Boh. Trvá 9 mesiacov a pozostáva zo:

* a/ zloženia sľubu (napr. pred Eucharistiou, alebo pred krížom)

* b/ každodennej modlitby

* c/ jedného desiatku ruženca (Otče náš, 10x Zdravas, Sláva Otcu)

* d/ inej ľubovoľnej modlitby

Ľudia z našej farnosti, ktorí sa rozhodli pre túto duchovnú adopciu,

sa zaviazali slovami sľubu:

Oslavujem Ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si skryl tieto veci pred

múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým. Tak sa Ti

zapáčilo. Najsvätejšia Panna, Bohorodička Mária, všetci anjeli a

svätí. Vedený(á) túžbou pomôcť brániť nenarodených, ja (meno),

vyhlasujem a sľubujem, že od dňa (povie konkrétny dátum)

beriem do duchovnej adopcie jedno dieťa, ktorého meno pozná

len Boh, a počas deviatich mesiacov, každý deň sa budem modliť

za záchranu jeho života a za jeho spravodlivý a dobrý život po

narodení.



Vo štvrtok 26. marca do našej farnosti opäť 

zavítali zasvätené osoby. Tentokrát to boli 

dve sestry  z Kongregácie školských sestier 

de Notre Dame z Vranova - Juhu a hovorili 

o sebe, o svojej reholi a jej charizme i o ich 

aktuálnej činnosti a poslaní v dnešnom 

svete.

Kongregácia školských sestier 

de Notre Dame bola založená   

v Čechách pátrom Gabrielom 

Schneidrom v roku 1853 ako 

samostatná vetva rovnomennej 

rehoľnej rodiny svätého Petra 

Fouriera a blahoslavenej Alexie
Le Clerc .

Už samotný názov poukazuje   

na jej činnosť, predovšetkým   

na výchovu a vyučovanie. 

Prijíma tiež úlohy charitatívne, 

sociálne a misijné, podľa potrieb 

Cirkvi, doby a zemí. Snahou 

Kongregácie je vidieť potreby 

ľudí, najmä mládeže, ich 

ťažkosti a problémy.



Narodeninový darček         

pre bohoslovca Martina 

Miškufa od našich veriacich 

na seba nedal dlho čakať       

a bola tu prvá farská 

korčuľovačka. 

S heslom: „Každý, kto má 

kolieska, pridajte sa k nám!“ 

sa začala jedna zo 

zaujímavých 

aktivít, ktorá 

chytila za srdce najmä naše 

decká.



P r í j m y

Zvonček                             2 978,09 €

Z toho:   3. nedeľa             1 327,49 €

Dary veriacich                      820,80 €

Kostolné potreby – marec 2015                                                                      

870.- €

Baránky – marec 2015       5 058,85 €

Príspevok na Mariannum a Kat. noviny                         

246,74 €

P r í j m y  celkom               9 804,48 €

V ý d a j e

Odosl. príspevok do Fondu na ochranu 

cirk. majetku                      181,97 €

Bohoslužobné potreby            186,27 €

Energie – plyn, el. energia – kostol, f  

ara                                   921,88 € *

Popl. telefónne, bankové, poštové, 

reprezentačné                     199,26 €

Vyplatené odmeny z kost. potrieb                                                                

790.- €

Poplatky Mesto VV – odpad      62,40 €

Poistné za budovu fary              71,70 €

Faktúra za Katol. noviny, tlač 

Mariannum 217,37 €

Drobné výdaje                           95,76 €

Výdaje na prevádzku kostola a fary                                                                                           

2 859,72 €

Náklady na výstavbu kostola celkom                  

251,25 €

Z toho

- pomocný materiál                  90,45 €

- brigádnik                                300.- €

V ý d a j e  celkom               3 110,97 €

Stav financií k 1.3.2015              

21 301,92 €, zahraničná mena

Pôžička                               15 000.- €

Stav financií k 31.3.2015            

27 994,42 €, zahr. mena v hodnote 

cca 340.- €

Pôžička                              15 000.- €

*Energie – zálohové platby – plyn 

- st. kostol                               149,59 €

- nový kostol                           360,79 €

- fara                                         170.- €

- el. energia – st. kostol            27,30 €

- n. kostol + fara                   214,20 €



vélum

korporál

palla

Dňa 2.4.2015              

sa uskutočnilo 

požehnanie véla           

a kalichového prádla             

do nového kostola.



V Rámci Roka zasväteného života sme mali v našej farnosti prvýkrát 

krížovú cestu s tematikou zasväteného života, ktorú sme sa modlili       

na Veľký piatok. 

Krížová cesta zobrazovala pohľad rôznych osôb na zasvätený život.

Či už to bol pohľad mladého chlapca a dievčaťa rozhodujúcich sa

pre toto povolanie, pohľad kňaza, rehoľnej sestry či laika. Autorkou

týchto textov bola Mgr. Zuzana Demčáková.



5. apríla oslavoval náš

pán kaplán o. Anton 

svoje krásne 70. narodeniny. 

K tomuto krásnemu a vzácnemu

jubileu sme mu popriali veľa 

Božích milostí, darov a požehnania

v jeho kňazskom, ale aj osobnom

živote a poďakovali mu za všetku

duchovnú službu a bratské spoločenstvo v našej farnosti. 



Ešte pár foto

z narodenín o. Antona



ADSM

11.4.2015

V prvú sobotu               

po Veľkonočnej nedeli,    

ako to už býva zvykom,      

sa konalo Arcidiecézne 

stretnutie mladých 

Košickej arcidiecézy      

s o. arcibiskupom 

Bernardom Boberom. 

Zúčastnili sa ho aj naši 

mladí birmovanci.

Po sv. omši bol 

pre mladých 

pripravený bohatý 

program vo forme 

workshopov, 

ktoré mali          

na starosti rôzne 

rehoľné 

spoločenstvá.

Pripravené boli  

aj modlitby, 

koncerty a 

jedinečná 

atmosféra 

spoločenstva 

mladých.



V Nedeľu Božieho milosrdenstva, 

12.4.2015, nás navštívil emeritný o. 

arcibiskup Alojz Tkáč, ktorý využil 

príležitosť voľnej nedele vo svojom 

kalendári, aby tak prvýkrát slúžil         

sv. omšu v našom novom kostole 

Fatimskej Panny Márie od jeho 

posviacky 13.10.2013. Vďaka svojej 

prítomnosti nám veľmi spríjemnil 

Nedeľu Božieho milosrdenstva.          

Vo svojom príhovore vyzdvihol prvý 

krok k prijatiu Božieho milosrdenstva, 

ktorý spočíva v uznaní si, že sme 

hriešni. Spomínal konkrétne naše 

hriechy z troch oblastí - rodina a 

manželstvá, spoločenský život v krajine 

a duchovný stav. Svoj príhovor ukončil 

povzbudením k prijatiu Božieho 

milosrdenstva do svojho života. 

Zároveň nás povzbudil aj materiálne, 

keďže daroval na náš kostol milodar   

vo výške 500€. Slávnostnú sv. omšu 

ešte okrášlil svojim spevom 

mládežnícky spevácky zbor.



Foto zo vzácnej 

návštevy



Tebe, Mária, zverujeme seba 

samých i celú našu farnosť  

a vrháme sa do tvojho 

čistého, 

Nepoškvrneného Srdca 

na celú večnosť,              

bez výhrady                          

a neodvolateľne. 

Ukry nás v jeho hlbinách 

a vychovaj nás pre Ježiša. 



Spomienka            

na Fatimu...



Dňa 30.4.2015 sme v našej farnosti 

privítali o. Jozefa Marettu, exorcistu, ktorý 

mal po sv. omši zaujímavú prednášku na 

tému Duchovný boj. Na tejto sv. omši sa 

zúčastnili aj veriaci z iných farností, 

ktorých prilákala prednáška na danú tému. 

O. Jozef pútavo rozprával o nástrahách 

diabla. Určite mnohí z nás ani len netušili 

o nebezpečenstvách zdanlivo nevinných 

činností ako je odrábanie po „urieknutí “   

a následne ochrana v podobe nosenia 

červenej šnúrky na zápästí. Naša 

zvedavosť poznať svoju budúcnosť nás 

smeruje k čítaniu horoskopov a niekedy  

až k tzv. vešticiam, pritom sa nám to zdá 

tak nevinné, že si ani neuvedomujeme,  

aký to môže mať dopad na našu dušu.  

Tiež špiritizmus a snaha spojiť sa našimi 

mŕtvymi predkami, či snaha za každú cenu 

získať stratené zdravie a viera, že nás 

môže uzdraviť liečiteľ.

Je úžasné, že sme si mohli vypočuť 

túto prednášku, a tak sa v budúcnosti 

zamyslieť nad našimi činmi. Pre 

záujemcov boli prichystané aj knihy          

s touto tematikou, ktoré si mohli veriaci  

po prednáške zakúpiť.



P r í j m y

Zvonček                                 3 365,75 €

Z toho:   3. nedeľa                1 240,68 €

Zbierky na odoslanie: Boží hrob                                                               

665,67 €

Pre prenasledovaných kresťanov                             

111,50 €

Kňazský seminár                     174,97 €

Dary veriacich                           950.- €

Kostolné potreby – apríl 2015     70.- €

Baránky – apríl 2015           3 531,81 €

Príspevok na Mariannum a Kat. noviny                         

198,47 €

P r í j m y  celkom               9 068,17 €

V ý d a j e

Odoslané zbierky                      952,14 €

Energie– plyn, el. energia – kostol, fara                                                

1 310,64 € *

Popl. telefónne, bankové, poštové, 

reprezentačné                     254,59 €

Vyplatené odmeny kostolníkom, kantorom-

1.štvrťr.2015                      227,10 €

Prezent                                         70.- €

Poistné                                         34.- €

Faktúry za Katol. noviny, tlač Mariannum

246,12 €

Drobné výdaje                         18,90 €

Výdaje na prevádzku kostola a fary                                                 
3 113,49 €

Náklady na výstavbu kostola celkom                                                  
674,58 €

Z toho

- pomocný materiál                  74,58 €

- brigádnici                               600.- €

V ý d a j e  celkom               3 788,07 €

Stav financií k 1.4.2015              
28 576,32 €, zahraničná mena

Pôžička                               15 000.- €

Stav financií k 30.4.2015            
33 856,42 €, zahr. mena v hodnote 
cca 340.- €

Pôžička                               15 000.- €

**Energie – zálohové platby – plyn –
st. kostol                                
149,59 €

- nový kostol                         360,79 €

- fara                                       170.- €

- el. energia – st. kostol             27,30 
€

-n. kostol + fara                       
214,20 €

- štvrťr. faktúra – vodné, stočné-kostol, 
fara                                  388,76 €



Zasvätiť sa Márii je obrovské 

privilégium. S úctou a bázňou sme 

ako farnosť prijali túto Máriinu 

ponuku. V prvý deň mesiaca máj, 

v ktorom je ona Kráľovnou, sme 

obnovili po desiatich rokoch 

zasvätenie jej Nepoškvrnenému 

Srdcu.

Obnovenie zasvätenia seba aj našej 

farnosti Nepoškvrnenému Srdcu 

Panny Márie sme začali večeradlom 

modlitby a po ňom slávením sv. 

omše, v rámci ktorej sa nám 

prihovorila p. Mária Uchalová.       

Po sv. omši sme v sviečkovom 

sprievode nesúc sochu Fatimskej

Panny Márie pri speve mariánskych 

piesní prišli do centra na miesto, kde 

sme obnovili zasvätenie farnosti 

modlitbou k jej Nepoškvrnenému 

Srdcu. Slávnostný sprievod sme 

ukončili poklonou Najsvätejšej 

sviatosti oltárnej.



Ešte pár foto

k zasväteniu



Konečne sa inštalovanie krížovej 

cesty priblížilo k záveru.            

S Božou pomocou sa to stihlo   

do odpustovej slávnosti, ale 

zostala tu kopa neporiadku, 

ktorý bolo treba upratať. Ale    

vo farnosti je veľa obetavých, 

šikovných ľudí, ktorí to zvládli.

Bez povšimnutia nenechali ani 

okolie fary.

Zastavenia krížovej cesty 

pred inštalovaním

V polovici práce

Finálna podoba



Vo štvrtok 7.5.2015  prijal 

pozvanie zúčastniť sa na sv. 

omši kňaz Andrej Fogaš,   

ktorý v našej farnosti 

(presnejšie povedané v našej 

filiálke spadajúcej pod farnosť 

Vechec) pôsobil v rokoch 

1990  - 1995.



V piatok  8.5.2015 pred odpustovou 

slávnosťou sa konala svätá omša, ktorá 

bola  netradičná. Počas nej nám 

MUDr. Jana Jenčová a o. Marek 

priblížili 2. farskú púť do Fatimy 

premietaním fotografií a pútavým 

rozprávaním. Pre tých, ktorí sa jej 

nemohli zúčastniť, priblížila miesta 

zjavenia  našej  nebeskej Matky. Tí, 

ktorí tieto miesta navštívili, si mohli 

zaspomínať na tieto požehnané chvíle.

Po svätej omši  sa konala adorácia 

s individuálnym požehnaním. 

Celou adoráciou nás sprevádzal 

svojím spevom náš  bohoslovec 

Martin Miškuf. Je ťažké priblížiť 

úžasnú atmosféru plnú Božej 

prítomnosti.



V nedeľu 10.5.2015 sa  v našej farnosti konala odpustová slávnosť 

Fatimskej Panny Márie spojená s požehnaním  krížovej cesty                  

v novom kostole. Hlavným celebrantom  bol Mons. Pavol Dráb, 

novovymenovaný generálny vikár.

Tento deň  bol významný aj tým, že je to deň 

všetkých matiek, a predovšetkým našej 

najdrahšej nebeskej Matky.



V pondelok 11.5.2015 sa po večernej svätej 

omši konala namiesto zvyčajnej adorácie 

pobožnosť krížovej cesty.

Celú krížovú cestu sprevádzala 

krásna pieseň Uctievam tvoje meno.

Celková symbolika spočívala                     

v duchovnom absolvovaní našej novej 

krížovej cesty spolu s Ježišom na jeho 

púti.

Krížovu cestu sme 

ukončili krásnou 

záverečnou modlitbou:

Pane Ježišu Kriste, práve 

sme prvýkrát rozjímali 

o tvojom umučení pri 

zastaveniach našej novej 

krížovej cesty. Teraz už 

vieme, že si vstal 

zmŕtvych. Vieme, že si 

nezostal v hrobe. 

Ďakujeme ti za tvoje 

bolesti, ale i dary, ktoré 

nám stále dávaš. 

Ďakujem i za túto 

krížovú cestu. Prosíme 

ťa, naďalej požehnávaj 

našu farnosť. Buď pri 

svojich deťoch, bratoch 

a sestrách, ktoré si 

vykúpil. Nedopusť, aby 

zišli z cesty, ktorá vedie 

k tebe. 



13. máj je pre našu farnosť 

významným dňom. Je to deň  

začiatku zjavenia Panny Márie 

vo Fatime. Keďže sa zjavila 

deťom, tak sme mali v tento deň 

sv. omšu venovanú práve deťom. 

V rámci nej sme si mohli pozrieť 

krátky film o Fatime.
Po svätej omši sa konal 

sviečkový sprievod           

s našou sochou Panny 

Márie Fatimskej.

Po ňom nasledovalo ešte 

požehnanie a potom 

spoločné stretnutie          

na agapé.



V pondelok sa po sv. omši  konala 

prednáška  o srdci. V prvej časti 

prednášky nás doc. R. Lapko

oboznámil s chápaním srdca            

v Starom zákone, resp. v ponímaní 

židovského národa. Židia vnímali 

srdce ako centrum emócií, rozumu, 

inteligencie, plánovania. Srdce má 

okrem rozumového aj spirituálny, 

duchovný rozmer. Nespájali však 

srdce s láskou. 

Druhá časť prednášky v réžii 

nášho rodáka Dr. J. Feníka nás    

v krátkosti oboznámila               

s ponímaním srdca v Novom 

zákone s odkazom na Listy sv. 

Pavla, ktoré sú  dôkazom jeho 

lásky k ľuďom. Čo sme si mohli 

odniesť z prednášky?

Stručne povedané, máme 

dostatočne veľké srdce, aby       

v ňom bolo dostatok miesta     

pre Boha a veľa  miesta          

pre ľudí. Ježiš predsa prišiel                   

na tento svet, aby nám ukázal, 

ako máme milovať jeden 

druhého, dal nám príklad, keď sa 

z lásky k nám obetoval.



V sobotu 23. júna sa uskutočnil 

ďalší ročník stretnutia 

miništrantov našej arcidiecézy      

s názvom MIKE. Ako inak, aj 

miništranti našej farnosti tam mali 

svoje zastúpenie v počte 11 kusov 

+ 1 bohoslovec :-) Celé to začalo 

sv. omšou, ktorú celebroval o. 

arcibiskup B. Bober, počas ktorej 

si naši chlapci obnovili svoj 

miništrantský sľub. Po nej bol 

krátky rozhovor                             

s o. arcibiskupom.
Deň pokračoval tombolou             

a vytúženým guľášikom. 

Potom už nasledovalo 

príjemné popoludnie       

v športovom duchu, 

súťaže, predstavenie 

hasičov a iné. Boh 

požehnal slnečný a teplý 

deň, teda miništranti sa 

na ihriskách mohli 

dokonale vyšantiť.          

V Čemernom  si ešte dali 

poriadne veľkú zmrzlinu 

a doma sa podelili           
o bohaté zážitky.



Slávnosť Zoslania Ducha 

Svätého je vlastne oslava 

narodenín Cirkvi. Na Turíce 

sa Cirkev pôsobením Ducha 

Svätého verejne zjavila 

svetu.

Tento nádherný sviatok sme 

začali slávnostnými obradmi    

už v sobotu vigíliou.

Na začiatku sv. omše 

dievčatá postupne prinášali 

na oltár 7 zažatých sviec. 

Každá z nich symbolizuje 

jeden dar Ducha Svätého:

*Dar múdrosti

*Dar rozumu

*Dar rady

*Dar sily

*Dar poznania

*Dar nábožnosti

*Dar bázne voči Bohu 

Potom sa celý kostol ponoril 

do červeného svetla na znak, 

že Duch Svätý zostúpil        

na apoštolov v podobe 

ohnivých jazykov.

Tak sme si otvorili srdcia na príchod 

Tešiteľa, ktorého nám Ježiš 

prisľúbil, aby sa Božia láska rozliala              

do našich sŕdc skrze Ducha Svätého. 

„Duch prichádza na pomoc našej 

slabosti, lebo nevieme ani to, za čo 

sa máme modliť, ako treba;  a sám 

Duch sa prihovára za nás 

nevysloviteľnými vzdychmi.“

(Rim 8, 26)



V tomto týždni v rámci Roka 

zasväteného života sme 

privítali opäť medzi nami 

zástupcov rehole, konkrétne 

sestry Sv. kríža. Je to pre nás o 

to vzácnejšie, lebo bl. sr. 

Zdenka pochádza práve z ich 

rehole, a tak aj úcta k nej, 

ktorá má byť v sobotu 30.5., 

sa preložila na tento večer, 

kedy sme medzi nami privítali 

práve sestričky z rehole, ktorá 

bola domovom bl. sr. Zdenky.

Kongregáciu Milosrdných sestier 

Svätého kríža založil švajčiarsky 

kapucín páter Teodózius Florentini. 

Jedna z prvých sestier, dnes už 

blahoslavená Mária Terézia 

Schererová, sa stala    

spoluzakladateľkou, ale aj 

duchovnou matkou mnohých 

sestier.



Prvé sväté prijímanie

31.5.2015
V nedeľu, na Slávnosť Najsvätejšej Trojice

prijali naše prvoprijímajúce deti Pána Ježiša 

do svojho srdiečka prvý raz. 



P r í j m y

Zvonček                                   3 092,56 €

Z toho:   3. nedeľa                   1 209,55 €

Zbierka na odoslanie: Masmédia                                                                                               

207,62 €

Zbierky na odpuste F.P.Márie 1 654,54 €

Dary veriacich                              769.- €

Baránky – máj                               623.- €

Príspevok na Mariannum a Kat.noviny

230,64 €

Príjem na kvety            64.€

P r í j m y  celkom                    7 140,09 €

V ý d a j e

Odoslaná zbierka - Masmédia    207,62 €

Energie– el.energia–kostol,fara 241,50 €

Popl. telefónne, bank., pošt., 

reprezentačné                         275,85 €

Náklady spojené s odpustom

(výzdoba,pohostenie, agape)  676,15 €

Prezenty                                          140.- €

Daň z nehnuteľností                       66,90 €

Tlač Mariannum 192.- €

Drobné výdaje                                383.- €

Výdaje na prevádzku kostola a fary                                                  
2 300,24 €

Náklady na výstavbu kostola celkom                                               
11 746,18 €

Z toho

- doplatok za Krížovú cestu                                                               
10 160.- €

- pomocný materiál                                                                                 
776,18 €

- brigádnici                                                                                               
810.- €

Splátka pôžičky                                                                                   
15 000.- €

V ý d a j e  celkom                                                                               
29 046,46 €

Stav financií k 1.5.2015              33 687,59 €, 
zahraničná mena

Pôžička                                           15 000.- €

Stav financií k 31.5.2015            11 781,22 €, 
zahr. mena v hodnote cca 340.- €

Pôžička 0.-€

*Energie – zálohové platby – el. energia –
st. kostol              27,30 €
n. kostol + fara   214,20 €



Sviatok Najsvätejšieho  Kristovho tela a krvi je oslavou 

daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému 

pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej. Tento 

sviatok, ľudovo nazývaný Božie Telo, odpradávna 

sprevádza tradícia procesií.

Pri tejto príležitosti sa konala slávnostná eucharistická 

procesia aj v našej farnosti. Začala sa po svätej omši spolu     

s  gréckokatolíkmi. Za krásneho slnečného počasia sme vyšli 

od nášho nového kostola. Pokračovali sme po Čemernianskej

ulici do gréckokatolíckeho chrámu. Potom sme spoločne 

zastavili v rod. Hencovskej a pokračovali po Jarkovej ulici. 

Skončili sme v našom starom kostole, kde bolo aj záverečné 

eucharistické požehnanie.



Pár foto z tejto 

krásnej procesie



7. júna udelil em. o. arcibiskup Alojz 

Tkáč sviatosť birmovania našim 

birmovancom.

Nech ich Dary Ducha Svätého 

sprevádzajú pri vydávaní svedectva       

o Kristovi v tomto svete. 



V nedeľu 14. júna 2015 o 11.00 hodine sa uskutočnila odpustová 

slávnosť v kostolíku na Trepci - zasvätenému Božskému Srdcu 

Ježišovmu. Kostol tu ostal ako pamätník po zatopenej obci Trepec . 

Aj ľudia z našej farnosti sa každoročne zúčastňujú tejto odpustovej 

slávnosti, aby sa  spoločne  po  svätej omši  stretli, a tak prežili 

krásnu nedeľu.

Už tradične ako každý rok, od svojho vzniku (v r. 2009) vyrazil 

Cykloklub FPM na Domašu, aby sa pridal k ostatným farníkom.

Cyklotúra začala už v sobotu 13.6. o 9.00 stretnutím pred farou.           

Po požehnaní otcom Marekom sa mohlo konečne o 9.40 vyraziť.

Na prvej zastávke v Podčičve si cyklisti vybrali trasu – smer Ondavské 

Maťašovce – Holčíkovce – Rafajovce – Ďapalovce – Piskorovce –

Tokajík – Mrazovce – Lomné – Bžany – Valkov – Trepec.



Pokračovanie 

zo slávnosti

Druhá zastávka - Kaplnka Panny 

Márie v Rafajovciach. Je to 

známe gréckokatolícke pútnické 

miesto. Pred kaplnkou je 

prameň, pri ktorom už boli 

registrované mnohé 

uzdravenia. Aj naši cyklisti na 

tomto krásnom mieste nazberali 

sily a pokračovali k cieľu so 

zastavením v Trepci, kde sa 

posilnili modlitbou a krátkym 

kúpaním.  V cieli cesty 

sobotňajšieho dňa v Dobrej sa 

vyspali. Na druhý deň sa okolo 

10.55 stretli s o. Marekom aj  s 

o. Ondrejom Kentošom

z Baziliky minor Narodenia 

Panny Márie vo Vranove nad 

Topľou, ktorý bol hlavným 

celebrantom odpustovej 

slávnosti.  Prišiel aj duchovný 

otec zo Slovenskej Kajne a

s ním aj moderátorka 

a kameraman z STV2. 

Kamerovali skoro celú 

odpustovú slávnosť a po nej 

robili reportáže.



V rámci Roka zasväteného života nás vo štvrtok na sv. omši 

poctili návštevou rehoľné sestry uršulínky z Košíc. Prišli nám 

povedať niečo o sebe, svojej činnosti a charizme.

Uršulínky patria k Rímskej únii Rádu 

sv. Uršule, ktorá je ich patrónkou.    

Ich zakladateľkou je Angela Merici, 

narodená v Taliansku, v mestečku 

Desenzano okolo r. 1474. Bola 

frantškánskou terciárkou a v roku 1535 

založila v Brescii Spoločnosť            

sv. Uršule.

Spiritualita a charizma: žiť tajomstvo Lásky.

Angela predkladá svojim dcéram ideál. Majú sa stať skutočnými a 

panenskými nevestami Božieho Syna. Pre Angelu dokonalosť spočíva 

v zjednotení sa s Kristom, dokonalosť spočíva v láske.

Uršulínka chápe svoje duchovné materstvo ako dôsledok svojho 

zjednotenia sa s Kristom. Učenlivosť Duchu Svätému je jednou            

z najcharakteristickejších znakov spirituality uršulínok. Prvoradým 

apoštolským poslaním sestier je výchova, ktorá zahŕňa rôzne vekové 

kategórie. Pre najmenších sú každú nedeľu sväté omše pre deti spojené s 

katechézou.

Činnosť: Pre staršie deti sestry organizujú prímestské tábory, letný 

tábor, karnevaly, plesy. Venujú sa birmovancom, animátorom, ktorí 

môžu uplatniť svoje animátorské schopnosti.

Hlavným apoštolským dielom je internát pre študentky stredných a 

vysokých škôl, kde sú zamestnané takmer všetky sestry komunity.



Aj keď bolo od rána zamračené a trochu aj 

spŕchlo, predsa sa popoludní vyčasilo a deti 

si mohli obuť korčule. Všetko sa začalo 

modlitbou pred novým kostolom. Potom už 

iba rovno za nosom a tam, kde ich kolieska 

zaviezli. Prebrázdili okolie kostola, Tehelnú, 

Jarkovú, Ružovú ulicu, i Ulicu kpt. Nálepku. 

Panovala dobrá nálada, i keď nechýbali ani 

pády a jedno odreté koleno, ktoré však 

rýchly a odborný zásah dobrých ľudí dal 

hneď do poriadku. 

V utorok 23. júna sa o 16.00 hod. začala 

posledná farská korčuľovačka s bohoslovcom 

Martinom. 



Pokračovanie 

korčuľovačky

Keďže sa asi po hodine 

a pol korčuľovania slabo 

rozpŕchlo, rozhodli sa deti 

stráviť ešte pár minút  na 

fare, kde si zahrali rôzne 

hry, doplnili tekutiny 

a „vybrakovali“ farskú 

chladničku, v ktorej našli 

čerešne, melón aj koláče.

Po malom občerstvení si 

ešte vyšli na chvíľu von 

pred faru, znova  na korčule 

a po záverečnej modlitbe sa 

rozišli. 



Vo štvrtok 25. júna sa 

uskutočnilo posledné stretnutie 

Spoločenstva mužov vo farnosti 

Čemerné s bohoslovcom 

Martinom. Spolu sa, ako 

zvyčajne, pomodlili sv. ruženec  

a posedeli pri rozlúčkovom 

pohári vínka. Stretnutie sa nieslo           

v bratskej atmosfére. 



Sobota popoludní sa niesla v znamení 

hier a spoločne strávených chvíľ 

detského zboru. Samozrejme za 

výdatnej  asistencie Martina a otca 

Mareka. Stretnutie začalo hrami na 

farskom dvore.

Pokračovalo sa večernou opekačkou.



Zábava v pastoračnom 

centre pokračuje

Čas rýchlo plynul a v tme sa výborne schovávalo.

Pred spánkom ešte návšteva tmou zahaleného Božieho chrámu.

Srdiečko z kamienkov, ktoré na zemi vyhotovili dievčatá, je 

krásnym ukončením nádherne stráveného spoločného času.           

A tento večer je zároveň posledným s bohoslovcom Martinom.



Rok ubehol ako voda, 

akoby to bolo včera, keď 

sme v našej farnosti 

privítali nového 

bohoslovca Martina 

Miškufa. A v nedeľu 

nadišiel čas sa s ním 

rozlúčiť.

Je ťažko slovami opísať, 

akým požehnaním bol jeho 

pobyt v našej farnosti.

Navždy zanechal stopu      

v našich srdciach nielen 

tým, že so svojím 

úsmevom bol slnkom na 

farských akciách. Hlavne 

deťom  bude určite chýbať 

jeho hravosť a nám 

ostatným určite krásny 

hudobný doprovod počas 

adorácií  s individuálnym 

požehnaním a obrovský 

príklad modlitby.

Veríme, že aj naša farnosť 

zostane v jeho srdci tak, 

ako on v našich.



Ešte pár foto   

z rozlúčky



P r í j m y

Zvonček                                                                                                  

3 103,66 €, 10 Kč

Z toho:   3. nedeľa       1 121,41 €, 10 Kč

Zbierka na odoslanie: Dobročinné diela 

Sv. Otca                                126,59 €

Dary veriacich                             725.- €

Príspevok na Mariannum a Kat. noviny                                                                                                                  

184,14 €

Z prenájmu pôdy                            10.- €

P r í j m y  celkom         4 149,39 €, 10

V ý d a j e

Odoslaná zbierka – Dobroč. diela Sv.

Otca                               126,59 €

Energie– el. energia, plyn – kostol, fara                                                                             

540,69 € * 

Popl. telefónne, bankové, poštové, 

reprezentačné                         61,79 €

Prezenty                                         70.- €

Tlač Mariannum, faktúra za Kat. noviny                                             

211,30 €

Drobné výdaje – kostol, fara – zábradlie, 

brána                                     475,66 €

Výdaje na prevádzku kostola a fary                                                  

1 486,03 €

Náklady na výst. kostola celkom    1 849,25 €

Z toho

- pomocný materiál                        1 349,25 €

- brigádnici                                         500.- €

V ý d a j e  celkom                        3 335,28 €

Stav financií k 1.6.2015              11 756,66 

€, zahraničná mena

Stav financií k 30.6.2015          12 570,77 €, 

zahr. mena v hodnote cca 340.- €

**Energie – zálohové platby – plyn – st. 

kostol                                      169,39 €

- nový kostol                             355,31 €

- fara                                            159.- €

- el. energia – st. kostol                 27,30 €

- n. kostol + fara      214,20 €

- vyúčtovanie plynu - kostoly, fara -

preplatok  -384,51



Tour de Czestochowa

4. – 11.7.2015

V dňoch 4. – 11. 7. 2014 uskutočnil Cykloklub FPM (Fatimskej Panny 

Márie) druhú cezhraničnú cyklotúru do Czestochowej. Tohoročná 

zostava: o. Marek, Janko a Jakub Hrubovský, Marek a Šimon Kuruc, 

Mišo Jenčo, Rado Bača,  Paľo Fincický, Peter a pribudol Fero Baník 

a v sprievodnom vozidle dve šarmantné dámy – Zuzana Hrubovská

a Adriana Hricová. Spolu dvanásťčlenný tím.

Ešte spoločné foto a požehnanie o. Antona a môže sa vyraziť.

Hneď prvý deň s krátkymi prestávkami po zdolaní 132 km dorazili 

naši cyklisti do mesta Nowý Sacz, kde ich čakalo ubytovanie. Tam im 

dievčatá pripravili studenú večeru, keďže možnosť varenia nebola a 

po spoločnej modlitbe sa uložili na veľmi potrebný spánok. Po oprave  

bicyklov a rannej modlitbe vyrazili  smerom na Krakow. Cesta bola 

namáhavá, a hlavne horúca, pri teplote 33,7 °C. Ale šťastlivo došli    

na miesto, kde ich čakalo ubytovanie a potom sprcha, vypratie dresov

a o 19.00 hod. svätá omša v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva

v slovenskej kaplnke. 



Pokračovanie 

cyklotúry

Po svätej omši nasledovala krátka 

prechádzka po sanktuáriu, ale 

keďže bola nedeľa, zatvárali skôr,

a tak museli opustiť areál. Po teplej 

večeri, modlitbe a osobnej toalete

sa išlo spať. Na tretí deň               

po spoločných raňajkách vyrážali 

smerom na Czestochowú. Cestou sa 

stretli s o. Krištofom, pavlínom, 

ktorý dlhé roky pôsobil vo Vranove

na Severe. Po 132,50 km dorazili 

na miesto, kde sa mohli ubytovať, 

teplomer ukazoval 30,9°C. O ôsmej

večer mali svätú omšu v Kaplnke

Ružencovej Panny Márie.

Štvrtý deň patril oddychu, 

načerpaniu síl a nasatí úžasnej 

atmosfére toto posvätného miesta. 

V stredu po svätej omši nadišiel čas 

rozlúčky s Czestochowou. Bol čas 

návratu. Po zdolaní 143,57 km

opäť Krakow.

Vo štvrtok už spali v Nowom Saczi  

a v piatok po zdolaní 136,48 km ich 

konečne čakal domov.



–
Aj tieto prázdniny si decká z našej farnosti mohli na týždeň 

oddýchnuť od rodičov v tábore. Tento rok to bolo v ZŠ v Slovenskej 

Kajni. Deti spolu s o. Marekom a animátormi nasadli do autobusu      

a hurá za zážitkami. 

O zábavu sa starostlivo postarali animátori. Rok zasväteného života 

priblížili aj deťom - zábavným spôsobom. Deti sa rozdelili na skupinky. 

Každá skupinka mala názov niektorej z reholí, decká boli na chvíľu 

františkánmi, dominikánmi, karmelitánmi, pavlínmi, 

jezuitmi, saleziánmi, benediktínmi, alebo augustiniánmi. Mali svoje 

erby, vyrobené spoločné rúcho a aj svoje nové rehoľné mená. Taktiež 

super táborovú hymnu, perfektný areál školy a výborné počasie.



Táborová škola 

- pokračovanie
Celý pobyt sa niesol v znamení bohatého 

programu. Cez deň túry po okolí, opekačka, 

športové hry v areály školy.

Večer pokračoval v zaujímavým programom. Či už to bola 

diskotéka alebo iné, pre decká zaujímavé činnosti.

Hlavným bodom programu v stredu bola návšteva kúpaliska.  

Aj počasie bolo skvelé.



V rámci Roka zasväteného života sme v piatok na sv. omši medzi nami 

privítali o. Juraja Sedláčka, ktorý je šéfom UPC v Trenčíne a venuje sa 

špeciálne téme otcovstva. Prednášal dokonca aj v Japonsku na túto 

tému. Počas sv. omše mal krátku prednášku na tému s názvom 

Otcovské rany. Zároveň po sv. omši bola možnosť zakúpenia si aj 

jedinečných kníh na Slovensku, práve o tejto problematike identity 

otcovstva a otcovských rán. 

Celá prednáška sa niesla v tomto duchu. Je dôležité vedieť, aký 

veľký vplyv má otec na syna. Ak sa otec nezaujíma o svoje deti, je to 

deštrukcia celej rodiny. Jednoducho, odkaz pre dieťa: „Nič pre mňa 

neznamenáš.“ Z tohto sa môže ľahko zrodiť agresivita, kriminalita a 

násilie. Dieťa má pocit, že je nula, a práve preto chce ukázať opak. 

Dobro je ťažšia cesta. 



Mladý muž ide radšej do gangu, lebo 

vo svojej rodine nenašiel uznanie. 

Nik o neho neprejavil záujem. Ak sa 

otec nezaujíma o svojho syna, 

nepreukáže mu dostatok lásky a 

podpory, tak ho citovo zraní. Tieto 

zranenia sa prejavia v dospelosti a 

niekedy dieťa sprevádzajú po celý 

život. Ak lásku nedostane, ťažko ju 

môže rozdávať, preto je láska 

rodičov a spoločne strávený čas pre 

deti najväčším darom.

Pokračovanie 

o prednáške

Otec Sedláček bol zo 

zdravotných dôvodov 5 rokov 

mimo pastorácie. Jeden múdry 

rehoľník mu povedal, že treba 

niečo konkrétne robiť. A aby sa 

k tomu prinútil, zapísal sa na 

doktorandské štúdium teológie. 

V záverečnej práci sa venoval 

kríze otcovstva. Táto práca bola 

tak rozsiahla, že nakoniec sa z 

nej zrodila kniha.



V predvečer odpustovej slávnosti sv. Anny a sv. Joachima je takou 

nepísanou tradíciou, že túto sv. omšu celebruje novokňaz. Ani tento 

rok to nebolo inak. Pozvanie na sv. omšu prijal novokňaz Blažej 

Revický z Lúčok - Potokov a na jej konci udelil všetkým svoje 

novokňazské požehnanie.

Na tejto sv. omši sme sa mohli 

presvedčiť, aká je krásna Božia réžia. 

Kým predošlý deň sme si vypočuli     

z úst o. Sedláčka o vzťahu otca a syna 

a o zraneniach, ktoré vďaka zlému 

vzťahu môžu ovplyvniť zvyšok 

života, tak kázeň o. Revického akoby 

plynule nadväzovala na túto tému, 

pričom ju ešte širšie rozvinula. Práve 

v dnešnej uponáhľanej dobe je veľmi 

dôležité uvedomiť si priority v našich 

životoch. Hlavne dôležitosť lásky a 

porozumenia nielen v rodičovských 

vzťahoch, ale aj medzi partnermi  a 

celkove vo viacgeneračných rodinách. 

Čas, ktorý venujeme naším blízkym 

sa nedá ničím nahradiť, lebo láska sa 

nedá kúpiť, je to dar, ktorý obohatí 

všetkých.



Pár foto navyše



V našej farnosti  sme mali už    

3. odpust - odpust sv. Anny a sv. 

Joachima, patrónov našej 

farnosti a nášho, už tzv. starého 

kostola. Títo patróni ako rodičia 

našej nebeskej matky nám 

prinášajú ich odkaz, ktorý je 

veľmi aktuálny v dnešnej dobe, 

a to v dvoch oblastiach: 1. 

rodina - Panna Mária ako ich 

dcéra je asi najlepšou vizitkou 

ich výchovy a ich prístupu k 

deťom, k rodine ako takej a 

hodnotám. Do dnešnej doby je 

neustále dôležitý odkaz o 

hodnote a veľkosti rodiny, kde 

prakticky nič 

hodnotnejšie neexistuje. Mnohí 

dajú prednosť čomukoľvek na 

úkor svojej rodiny, čo je veľmi 

smutné.

Preto sú títo svätci pre nás 

veľkým vzorom.

Odpustovú sv. 

omšu celebroval 

nový farár vo 

Vechci - vdp. 

Jozef Hvišč, 

ktorý predtým 

pôsobil dokonca 

aj na misiách     

v Afrike. 



Keďže v sobotu 25.7. bol sviatok sv. 

Krištofa, patróna cestujúcich, a tento 

deň je pre našu farnosť odpustovým, 

tak požehnanie áut a iných 

dopravných prostriedkov sa presunulo 

na pondelok 27.7. po sv. omši. 

Požehnanie áut sa v našej farnosti 

koná každý rok, a tento rok to bolo už 

druhýkrát na ploche parkoviska pred 

kostolom Fatimskej Panny Márie. 

Aj napriek počasiu, ktoré nebolo 

ideálne, lebo stále poprchávalo, prišlo 

pomerne veľa záujemcov o 

požehnanie svojich dvoj či 

štvorkolesových tátošov.

Atmosféra bola úžasná, každý si chcel 

dať posvätiť svojho sprievodcu, ktorý 

ho dopravuje cestou do kostola. Od 

kolieskových korčulí, kolobežky, cez 

bicykle a motocykle až po autá.

Po požehnaní bola ešte spoločná 

modlitba pred vchodom do kostola a 

potom sa už každý rozišiel domov k 

svojim rodinám.



P r í j m y

Zvonček                               2 306,66 €

Z toho:   3. nedeľa                1 093,96 

€

Zbierky na odpuste sv. Anny(zvonček, 

pokladníčky)                  1 197,69 €

Dary veriacich                       3 970.-

€

Z posviacky áut                      163,82 €

Príspevok na Mariannum a Kat.

noviny                               165,83 €

Z predaja zahr. meny                45,50 €

P r í j m y  celkom               7 552,65 

V ý d a j e

Energie– el. energia, plyn, voda–

kostol, fara                   1 275,26 € * 

Bohoslužobné potreby         125,63 €

Výdaje spojené s odpustom

(pohostenie, výzdoba, prezenty)                           

510,75 €

Popl. telefónne, bankové, poštové, 

reprezentačné                   62,31 €

Tlač Mariannum, faktúra za Kat. 

noviny                     232,54 €

Drobné výdaje                    220.- €

Výdaje na prevádzku kostola a fary                                                  

2 426,49 €

Náklady na výstavbu kostola celkom                                                

4 579,22 €

Z toho

- úhrada za bohostánok       3 820.- €

- pomocný materiál             334,22 €

- brigádnik                              425.- €

V ý d a j e  celkom            7 005,71 €

Stav financií k 1.7.2015              

12 498,08 €, zahraničná mena

Stav financií k 31.7.2015            

13 045,02 €, zahr. mena 

v hodnote cca 290.- €

*Energie – zálohové platby – plyn –

st. kostol                         169,39 €

- nový kostol                  355,31 €

- fara                                  159.- €

- el. energia – st. kostol      27,30 €

- n. kostol + fara              214,20 €

- štvrťr. faktúra-voda-fara, 

kostoly                            350,06 €



Veža kostola:

- zhotovenie a montáž výstupných rebríkov k zvonom

- zhotovenie, montáž a izolácia vyklápacieho okna - vstup    

k zvonom

- zhotovenie a montáž bezpečnostného zábradlia v priestore 

pod zvonmi - bočné otvory

Pastoračné centrum:

- vyhotovenie a montáž hlavného vchodu do past. centra

- rekonštrukcia keramickej dlažby v past. centra na prízemí a 

1. poschodí - išlo o vydutie dlažby

Farský dvor:

- vyhotovenie a montáž zábradlia pri vchode z dvora           

do kostola

- vyhotovenie a montáž zábradlia z dvora do kuchyne fary

- v rámci oplotenia farského dvora bolo zhotovenie a montáž 

dvoch brán z Tehelnej a Čemernianskej ul. 

Pozn.:

Pokračovanie v oplotení farského dvora bude až po konečnom 

doriešení využívania plochy farského dvora. 

Zároveň pri vykonaní všetkých prác boli využité zvyšky materiálov       

z výstavby kostola v množstve 40-45% všetkých použitých materiálov, 

čo je výrazné ušetrenie nákladov. 



Pri príležitosti odpustovej slávnosti u gréckokatolíkov 

sa tradične aj tento rok konala slávnostná procesia       

do gréckokatolíckeho chrámu, kde sa slávila sv. omša.



Keďže sa koniec prázdnin  

rýchlo priblížil, padlo v našej 

farnosti rozhodnutie využiť ho 

čo najlepšie. Vo štvrtok             

27. augusta sa preto 

zorganizoval farský výlet           

do košickej ZOO a potom 

historickým vláčikom                 

do Čermeľa, kde na účastníkov 

čakal deň plný zábavy a rôznych 

atrakcií. Ťavy, somárikovia, 

koníky, tiger či opičky a pávy 

lákali zvedavé očká našich 

najmenších. V historickom 

vláčiku si okrem vychutnávania 

cesty niektorí vyskúšali aj úlohy 

sprievodcov a výpravcov.         

Po zdravom „vybláznení sa“        

na šmýkačkách, preliezkach, 

nafukovacom balóne 

a spoločných hrách si výletníci 

pochutili na dobrom jedle.     

Našli sa aj odvážlivci, ktorí sa 

nebáli zdolať Tarzániu.



Zopár foto navyše



Po sv. omši dňa 31.8.2015          

sa  veriaci presunuli na cintorín      

padlých vojakov na Tehelnej ulici,       

kde bol duchovno-kultúrny program 

práve na pamiatku obetiam vojny a       

po ňom sa pokračovalo v programe       

na našom ihrisku za koľajou.



P r í j m y 

Zvonček                        2 996,39 €

Z toho:   3. nedeľa       1 147,72 €

Dary veriacich               1 250.- €

Príspevok na Mariannum

a Kat. noviny              228,02 €

P r í j m y  celkom        4 474,41 €

V ý d a j e

Energie– el. energia, plyn – kostol, 

fara                          925,20 € * 

Popl. telefónne, bankové, poštové, 

reprezentačné            75,07 €

Tlač Mariannum, 

faktúra za Kat. noviny    211,30 €

Drobné výdaje 125,49 €

Akcia pre deti – Košice – doprava                                                        

180.- €

Nákup tlačiarne                110.- €

Výdaje na prevádzku kostola a fary                                                    

1 627,06 €

Náklady na úpravu dvora - brigádnik                                                  

450.- €

V ý d a j e  celkom        2 076,72 €

Stav financií k 1.8.2015              

12 695,47 €, zahraničná mena

Stav financií k 31.8.2015            

15 092,82 €, zahr. mena 

v hodnote cca 290.- €

*Energie – zálohové platby – plyn –

st. kostol                  169,39 €

- nový kostol                   355,31 €

- fara                               159.-- €

- el. energia – st. kostol   27,30 €

n. kostol + fara               214,20 €



V nedeľu 6.9. sa opäť 

konala procesia so sochou 

Fatimskej Panny Márie          

do Vranova do baziliky,  

pretože sa tam konala 

odpustová slávnosť Narodenia 

Panny Márie. Vyrážalo sa      

od nového kostola a postupne 

sa pridávali ďalší pútnici 

pozdĺž cesty. Veľká vďaka patrí 

členom folklórnej skupiny 

Lipovec za ich účasť, ozdobu   

a pomoc pri nesení sochy,     

ako aj všetkým pútnikom, ktorí 

napriek neistému počasiu prišli              

a vytvorilo sa tak krásne 

pútnické spoločenstvo.



Farská púť - Rím,

San Giovani Rotondo, 

Asissi

(13.-20. 9. 2015)

V dňoch 13. - 20. 9. 2015 sa uskutočnila farská púť do Ríma 

a ostatných pútnických miest. Po 23-hodinovej ceste z Čemerného 

sa jazda končí v Ríme, do ktorého vedú všetky cesty. Púť začala 

prehliadkami štyroch patriarchálnych bazilík, Námestím sv. Petra 

a audienciou so Svätým Otcom. Okrem iného boli pripravené milé 

a cenné prekvapenia, napr. stretnutie s rodákom o. Petrom 

Smutelovičom i ohlásenie prítomnosti pútnikov z Čemerného na 

audiencii so Svätým Otcom. Potešila aj prehliadka antického Ríma, 

Koloseum, Fontána di Trevi, Panteón a romantika španielskych 

schodov s prekvapením pre farníčky v podobe červenej ruže. Cesta 

z Ríma viedla k pátrovi Piovi do San Giovani Rotondo a následne 

k veľkému prekvapeniu so sv. omšou v Jaskyni zjavenia sv. 

Michala archanjela na vrchu Monte San Angelo. Nasledujúca 

zastávka cesty viedla k eucharistickému zázraku v Lanciane

a potom k moru v Pescare. Po prenocovaní pokračovala cesta       

za najväčším zázrakom, aký nám Pán zanechal (podľa slov pátra 

Pia), a to k šatke z hrobu, v ktorom bol Ježiš pochovaný, na ktorej 

je zázračne zobrazená tvár Ježiša Krista v Manopello. Posledná 

zastávka viedla do Asissi k sv. Františkovi. Vo farskom kostole 

Fatimskej Panny Márie sa zakončila farská púť ďakovnou sv. 

omšou za pútnikov i za všetky dobrodenia a milosti, ktoré so sebou 

priniesla.   



Zopár foto z púte



Prvá detská sv. omša v tomto novom 

školskom roku 2015/2016 bola pre 

nás výnimočná tým, že bola po 

prvýkrát v našej farnosti spojená 

s požehnaním školských potrieb. 

Všetky deti, ktoré o to mali záujem, 

si tak vyskúšali, aké to je ísť so 

školskou taškou nie do školy, ale do 

kostola. :) Toto požehnanie školských 

potrieb im má tiež pripomínať, že

s vecami, ktoré im pomáhajú pri 

vzdelávaní a napredovaní, majú 

zaobchádzať slušne. Pri sv. omši 

zároveň odštartovali aktivitu 

na mesiac október, v ktorom sa modlí 

sv. ruženec za jednotlivé kontinenty. 

Symbolom tejto aktivity sa stal 

africký domček. Prvý týždeň si 

vybrali šatku s bielou farbou, čiže 

modlitbu za Európu. Keďže sa blíži 

aj sté výročie zjavení vo Fatime, deti 

budú na detských sv. omšiach bližšie 

spoznávať aj jednotlivé tajomstva sv. 

ruženca. 



P r í j m y

Zvonček                          2 334,21 €

Z toho:   3. nedeľa          1 022,19 €

Zbierka na odoslanie: Rádio Lumen

136,37 €

Dary veriacich                   563,51 €

Príspevok na Mariannum a Kat. 

noviny                          167,34 €

P r í j m y  celkom          3 201,43 €

V ý d a j e

Odoslaná zbierka – Rádio Lumen

136,37 €

Bohoslužobné potreby         84,37 €

Energie– el. energia, plyn – kostol, 

fara                             925,20 € * 

Popl. telefónne, bankové, poštové, 

reprezentačné                54,30 €

Tlač Mariannum, faktúra za Kat. 

noviny                     263,64,30 €

Drobné výdaje                  169,98 €

Výdaje na prevádzku kostola a fary                                                  

1 663,86 €

Náklady na úpravu dvora celkom                                                        

424,38 €

- brigádnik                             400.- €

- pomocný materiál               24,38 €

V ý d a j e  celkom            2 088,24 €

Stav financií k 1.9.2015              

15 092,82 €, zahraničná mena

Stav financií k 30.9.2015            

16 206.- €, zahr. mena v hodnote 

cca 290.- €

*Energie – zálohové platby – plyn –

st. kostol                        169,39 €

- nový kostol                  355,31 €

- fara                                159.- €

- el. energia – st. kostol    27,30 €

n. kostol + fara               214,20 €



2. výročie posviacky nášho nového 

kostola sme slávili spolu s dominikánmi 

z Košíc. Hlavným celebrantom bol        

p. Charbel, ktorý nám vo svojom 

príhovore zdôraznil, aby sme okrem 

obdivu krásne vyzdobeného nového 

chrámu nezabúdali zdobiť aj naše duše 

neustálym očisťovaním. Na príklade 

Panny Márie a maličkých pastierikov nás 

povzbudil k tomu, aby sme boli tými, 

ktorí svojou pokornou modlitbou 

vyprosia pre svoje rodiny a celú 

spoločnosť pokoj a lásku.



Ešte zopár foto



Aj naše deti sa zapojili i k iniciatíve, 

ktorá sa koná po celom svete s názvom 

Milión detí sa modlí sv. ruženec.        

Sv. P. Pio povedal svojho času, že „ak 

sa milión detí bude spolu modliť sv. 

ruženec, svet sa zmení.“ A tento         

sv. ruženec  sa modlili o 9.00 hod.       

aj deti našej farnosti spolu s rodičmi, 

ktoré prišli do kostola. Potom ich 

čakalo malé občerstvenie.



Dňa  23. 10. 2015 o polnoci z piatku na sobotu sa naši farníci vybrali   

na púť do Turzovky. Požehnaný jesenný deň ako z rozprávky im na tejto 

púti vykúzlila Panna Mária. Po nočnej jazde autobusom sa v skorých 

ranných hodinách prebudili na Živčákovej hore v Turzovke. Obklopila 

ich nádhera tohto milostivého pútnického miesta. Pred ich očami 

dominoval novoposvätený chrám, do ktorého viedli ich prvé kroky. Jeho 

návštevu začali prednáškou o zázračných udalostiach tykajúcich sa tohto 

miesta a spoločnou modlitbou sv. ruženca. Potom mali sv. omšu a po nej 

ich čakala  cesta k prameňom a kaplnke, počas ktorej im o. Marek 

vysvetľoval rôzne zaujímavosti. Keď si trochu oddýchli a načerpali        

z prameňov vodu, vyšli na vežu kostola, z ktorej bol nádherný výhľad. 

Potom sa vybrali na ďalší cieľ cesty - rodisko bl. sr. Zdenky v Krivej na 

Orave, aby na vlastné oči spoznali miesto, kde sa narodila, kde prežívala 

svoj život a kde sa formovala vo viere, ktorá jej priniesla veniec 

mučeníctva. V kostole im tunajší pán farár v príhovore priblížil život    

sr. Zdenky a pán kostolník rozpovedal svoje svedectvo o živote, ktorý s 

ňou zdieľal. Po uctení relikvií sa naši pútnici pomodlili v kostole 

krížovú cestu, ktorú  obetovali za rodiny. Neskôr  sa boli pozrieť aj na 

miesto jej rodného domu a pamätník, kde zapálili sviečku. Bohu vďaka 

za nádherný deň a požehnanú púť!



Zopár foto z púte





Naše deti sa na detských sv. omšiach v mesiaci október, ktorý je 

zároveň ružencovým mesiacom a mesiacom, v ktorom viac 

myslíme na misie, modlili každý týždeň za iný kontinent. Jednotlivé 

farby šatiek predstavovali rôzne kontinenty. Symbolom tejto 

aktivity bol misijný domček, na ktorý si najprv prilepili rôzne 

fotografie z misií a misijných krajín a doniesli aj niektoré predmety, 

ktoré majú z rôznych krajín. Neskôr si vlastnoručne vyrobili 

ružence z rôznych materiálov. Na sv. omšiach im o. Marek 

postupne rozoberal jednotlivé tajomstvá sv. ruženca. Celý mesiac sa 

tak niesol v znamení modlitieb a sv. ruženca. Všetkým ochotným a 

šikovným deťom, ktoré sa zapojili, veľmi pekne ďakujeme.



P r í j m y

Zvonček                               2 560,10 €

Z toho:   3. nedeľa               1 238,14 €

Zbierka na odoslanie: Misie   199,50 €

Dary veriacich                           830.- €

Príspevok na Mariannum a Kat. 

noviny                                186,22 €

P r í j m y  celkom                3 775,62 €

V ý d a j e

Odoslaná zbierka – Misie a Katech

.fond                                   242,35 €

Bohoslužobné potreby              40,66 €

Energie– el. energia, plyn, voda –

kostol, fara                   1 006,45 € * 

Popl. telefónne, bankové, poštové, 

reprezentačné                   161,25 €

Vyplatené odmeny kantorom 

a kostoln.- 3.Q                  240,10 €

Prezent                                        70.- €

Tlač Mariannum, faktúra za Kat. 

noviny                                208,88 €

Drobné výdaje                        258,62 €

Výdaje na prevádzku kostola a fary                                                  

2 278,25 €

Náklady na úpravu dvora a PC celkom                                               

391,80 €

- brigádnik                               350.- €

- pomocný materiál                 41,80 €

V ý d a j e  celkom              2 670,05 €

Stav financií k 1.10.2015            

16 206.- €, zahraničná mena

Stav financií k 31.10.2015          

17 311,57 €, zahr. mena v hodnote 

cca 290.- €

*Energie – zálohové platby – plyn

- st. kostol                         169,39 €

- nový kostol                     355,31 €

- el. energia – st. kostol     27,30 €

- n. kostol + fara              214,20 €

- vodné, stočné – faktúra – 2.Q 

240,25 €



Dušičková oktáva 

so svätými

1. – 8. 11. 2015

V týždni dušičkovej oktávy od 1. - 8.11. 2015 prežívalo aj 

naše farské spoločenstvo milostivý čas pre nás i pre našich drahých 

zosnulých v spojení so svätými. Počas tohto týždňa veriaci boli Božími 

nástrojmi milosti pre našich drahých zosnulých, keďže sme im mohli 

vymodliť večnú blaženosť a odpustenie trestov za ich chyby 

v pozemskom živote.

Každý deň tejto oktávy popoludní sa spoločne schádzali 

veriaci na cintoríne k modlitbe za našich zosnulých a zároveň večer 

pred sv. omšou po spoločnej modlitbe sv. ruženca prežívali tento 

milostivý čas v spojení so svätými. V krátkej úvahe si pripomenuli 

najprv život svätca, ktorý im bol v daný deň príkladom radosti 

v spojení s Bohom a následne sa snažil každý vziať si povzbudenie 

z jeho života do svojho osobného života. Modlitba sv. ruženca sa 

zakončila prosbami o pomoc a orodovanie daného svätého 

a modlitbami potrebnými pre získanie úplných odpustkov pre duše 

v očistci.

Prvým spoločníkom z rádov svätých v tomto týždni boli 

patróni sv. Joachim a Anna a ich príkladný život svätosti v rodine. 

Utorok bol prežívaný v spojení so svätcom našej doby sv. pápežom 

Jánom Pavlom II. Streda patrila deťom, ktoré ďakovali za prežitý 

mesiac október. Štvrtok nás zjednotil k modlitbe so sv. Matkou 

Terezou, misionárkou lásky. Piatok povzbudil život sv. Rity a v sobotu 

zamyslenie so sv. pátrom Piom. Oktáva so svätými sa zakončila v deň 

farskej eucharistickej adorácie v spojení so sv. Dominikom Saviom

a sv. Tarzíciom. 



Dušičková oktáva 

Inšpirujme sa svätými

V rámci dušičkovej oktávy sme sa v jednotlivé dni pred každou    

sv. omšou inšpirovali životom, posolstvom a odkazom niektorého 

zo svätcov. Rozjímavé myšlienky spolu so životopismi a prosbami 

k jednotlivým svätcom pripravil náš bohoslovec František Sokyra. 

Pripomenuli sme si Matku Terezu, Jána Pavla II., sv. Ritu, sv. Pátra 

Pia, sv. Joachima a Annu a iných. Ďakujeme za tieto inšpirácie 

a príklady k nasledovaniu.

Takúto krásnu nástenku 

s obrázkami svätých 

ako aj s vlastnoručne 

vyrobenými ruženčekmi 

urobili naše deti           

so svojimi vedúcimi.



Detská akadémia

4.11.2015

Spoločnou akadémiou s deťmi sa zakončil mesiac 

október, mesiac Panny Márie i mesiac modlitieb za misie. 

Príprava na našu ružencovú detskú akadémiu začala 

v sobotu (31.10.2015) na pravidelnom spoločnom stretnutí 

detského speváckeho zboru, kde si deti najprv zopakovali staré 

piesne a následne sa naučili aj nové. Potom sa pripravila 

akadémia a rozdelili sa texty. Pred obľúbenou časťou stretiek, 

ktorou sú hry, deti ešte stihli so svojimi animátorkami pripraviť 

nástenku na dušičkovú oktávu so svätými a potom sa spoločne 

„bežalo“ na farský dvor. 

V samotný deň akadémie sa zišli deti a veriaci            

vo farskom kostole Fatimskej Panny Márie o 17:00 a začali 

spoločné stretnutie s našou nebeskou Matkou modlitbou            

sv. ruženca, ktorá bola spojená so zamysleniami, príbehmi         

zo života detí a detským spevom. Takto sa v našej farnosti 

zakončil mariánsky mesiac i mesiac misií, ktorý prežívala celá 

Cirkev. Spoločne sa ukončila aj naša detská aktivita – africký 

domček, ktorá trvala počas tohto mesiaca.



Tak ako po iné roky         

aj tento rok sa v našej farnosti 

rozbehlo pečenie vianočných 

oblátok.

Na zahájenie                   

do spoločenstva „pekárov“ zavítal 

pán primátor Ing. Ján Ragan, aby 

nás potešil, poprial nám veľa zdaru 

pri našej ušľachtilej práci a daroval 

nám pár chvíľ zo svojho času.

Spoločnou modlitbou      

za prítomnosti nášho duchovného 

otca Mareka začala sa naša práca 

a po oficiálnej časti a raňajkách sa 

pustilo hneď do práce.

Prvá smena nezaháľala 

a pripravila si hneď dvojitú dávku 

cesta na oblátky. Po vzornom 

vyskúšaní strojov a správnom 

naladení už bolo všetko 

pripravené, aby sa prvou upečenou 

oblátkou naozaj začalo napĺňať 

odhodlanie pomôcť našej farnosti 

aj takýmto spôsobom.



P r í j m y

Zvonček                               3 313,94 €

Z toho:   3. nedeľa              1 265,37 €

Zbierky na odosl: Zachráňme 

katedrálu                          143,36 €

Charita                                  147,40 €

Dary veriacich                         200.- €

Nájom za pôdu – PD Vechec 599,55 €

Príspevok na Mariannum a Kat.noviny

229,62 €

P r í j m y  celkom              4 633,87 €

V ý d a j e

Odoslané zbierky – Zachráňme 

katedrálu, Charita            290,76 €

Bohoslužobné potreby           120,97 €

Energie– el.energia, plyn–kostol, fara                                               

1 066,41 € * 

Popl. telefónne, bankové, poštové, 

reprezentačné                     82,10 €

Nákup kníh                              87,50 €

Tlač Mariannum, faktúra za 

Kat.noviny 210,34 €

Drobné výdaje                       242,72 €

Výdaje na prevádzku kostola a fary                                                  

2 100,80 €

Náklady na dokončenie kostola a PC 

celkom                               2549,97 €

- akustický materiál do spovedelníc

1 491,82 €

- dlažba do PC                          824,61 €

- brigádnik                                   200.- €

- pomocný materiál                     33,54 €

V ý d a j e  celkom                  4 650,77 €

Stav financií k 1.11.2015            

17 311,57 €, zahraničná mena

Stav financií k 30.11.2015          

17 294,67 €, zahr. mena v hodnote 

cca 290.- €

**Energie – zálohové platby – plyn – st. 

kostol                  170,51 €

- nový kostol                        356,40 €

- fara                                      318.- €

- el.energia – st.kostol 27,30 €

- n.kostol+fara 214,20 €



Návšteva parlamentu 

1.12.2015

Mesiac december začal spoločnou cestou do nášho hlavného mesta 

Bratislavy. Skupina ľudí z farnosti po spoločnej ceste vlakom 

navštívila náš parlament. Po príchode do Bratislavy sa hneď ráno 

stretla s naším rodákom z nášho okresu - poslancom Ing. Pavlom 

Zajacom, ktorý s ňou bol počas celého dňa návštevy. Po prechádzke 

hradom privítal čemerniansku skupinu „zvedavých“ aj pán Ing. Ján 

Hudacký, predseda výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.      

Po spoločnom rozhovore už čakal parlament a jeho prehliadka        

so sprievodcom, po nej nasledovalo zasadnutie v Národnej rade,    

na ktorom boli účastní. Prišiel ich pozdraviť aj predseda KDH -

Dr. Ján Figeľ. Milým a cenným prekvapením bolo stretnutie 

s Anastáziou Kuzminovou a Michalom Martikánom, našimi 

olympionikmi a bonusom bola spoločná fotka. Po tomto programe 

v parlamente nasledovala sv. omša a prehliadka Katedrály sv. 

Martina. V daždivom počasí návštevníkov zohrial obed v neďalekej 

reštaurácii a po ňom už nasledoval návrat domov.



Ešte zopár foto

Treba si vyskúšať, či sa 

naším poslancom sedí 

dobre...



1.výročie modlitbového

Spoločenstva mužov

3.12.2015

Dňa 27.11.2015  modlitbové Spoločenstvo mužov našej farnosti 

si pripomenulo prvý rok spoločného stretávania sa pri modlitbe 

sv. ruženca, ktoré sa koná každý štvrtok vždy po sv. omši. Túto 

milú príležitosť sme spoločne v našom farskom spoločenstve  

oslávili 3.12.2015 aj v kruhu vzácnych hostí z Kňazského 

seminára sv. Karola Boromejského na čele so špirituálom Petrom

Ceľuchom a bohoslovcami, ktorí absolvovali v Čemernom 

pastoračnú prax – Petrom Malinovským a Martinom Miškufom, 

ktorý toto modlitbové spoločenstvo založil. Slávnosť začala 

spoločným večeradlom s Pannou Máriou pred Najsvätejšou 

sviatosťou. Modlitba sv. ruženca zaznievala z úst členov 

spoločenstva mužov ku ktorému sa pridali aj veriaci farnosti.    

Po modlitbe sv. ruženca nasledovali vešpery s veriacimi a po nich 

eucharistické požehnanie. Sv. omšu celebroval a v rámci nej sa 

prihovoril veriacim o. špirituál. Zdôraznil potrebu a hodnotu 

modlitby a stavby, ktorá v nás má rásť vždy. Hovoril aj o stavbe 

nášho chrámu v premostení na náš duchovný život – chrám nemá 

byť nikdy dokončený, vždy musíme niečo opravovať, 

rekonštruovať i nanovo stavať. Po sv. omši nasledovalo agapé 

s hosťami v kruhu tohto spoločenstva. 



Zopár foto                  

zo stretnutia 

Spoločenstva mužov



Skôr, ako sme 5.12. večer privítali po sv. omši Mikuláša, tak sme 

ešte pred sv. omšou začali milou udalosťou pre všetkých nás, 

Čemerniančanov, keďže bola odovzdaná drevená socha anjela        

p. MVDr. Pavlovi Alfonzovi Bindasovi ako poďakovanie za jeho 

celoživotný prínos pre mesto Vranov nad Topľou i našu farnosť 

Vranov n. T. – Čemerné. Tento dar si p. Dr. Bindas prebral z rúk 

primátora Ing. Jána Ragana a jeho zástupcu Ing. Milana Tkáča. 

Pôsobenie p. doktora zvlášť v jeho literárnej činnosti sme mohli 

zakúšať už od vzniku našej farnosti v roku 2002, prakticky            

až podnes.

Poďakovanie                   

p. MVDr. P. V. Bindasovi 

5.12.2015

Ocenenie si prebral                      

aj za prítomnosti svojich 

najbližších - manželky a dcéry.



Slávnosť sv. Mikuláša 

5.12.2015

Aj k deťom našej farnosti prišiel Mikuláš opäť v tomto 

roku. Slávením sv. omše o 18.00 hod. v predvečer samotného sviatku 

začal radostný čas očakávania príchodu Mikuláša. Po skončení         

sv. omše ho deti spoločne viackrát volali, aby k nim prišiel,              

ale Mikuláša najprv predbehli čerti, za nimi však prišli anjeli a          

po chvíľke prišiel aj on sám, aby všetkých potešil a trochu sa s nimi     

aj porozprával. Všetkých však prekvapila jeho otázka: „Prečo chodím 

k vám, milé deti, s čertmi a anjelmi?“ A dobré a šikovné deti 

odpovedali – čerti, aby sme pamätali, že keď budeme zlí a nebudeme 

počúvať, tak nás vezmú do pekla; a anjelikovia preto, že oni nás 

vezmú do neba, ak budeme dobrí. Anjelikovia nás podporujú a 

pomáhajú nám robiť dobre a takisto pomáhajú Mikulášovi, aby nám 

dal darčeky. Potom si Mikuláš vypočul pesničky, básničky, riekanky 

od detí a všetkým pribalil na cestu domov pekné mikulášske 

prekvapenie v balíčku.



Mikulášske foto



Spomienka na nášho 

zosnulého p. kaplána 

Martina 6. 12. 2015

Dňa 4.12.2015 uplynulo 8 rokov 

od toho, čo nás opustil náš 

milovaný kaplán Martin. 

Farnosť sa opäť po roku 

spoločne rozhodla vzdať mu 

úctu v nedeľu 6.12.2015 

na cintoríne v Hencovciach. 

Modlitbou Korunky Božieho 

milosrdenstva spoločenstvo 

veriacich prosilo o spásu jeho 

nesmrteľnej duše a položením 

venca a kvetov si uctilo jeho 

obetu a pôsobenie v našej 

farnosti. 

Prejavom 

spomienky 

a úcty 

p. kaplánovi 

boli aj slová 

jeho básní 

i zažaté sviece 

s vencom. 

o. Martin, 

odpočívaj 

v pokoji!



Slávnosť Nepoškvrneného 

počatia Panny Márie

8.12.2015
Na slávnosť Nepoškvneného počatia Panny Márie 8.12. slúžil      

v našej farnosti jubilejnú sv. omšu vdp. Andrej Fogaš, ktorý 

pôsobil vo farnosti Vechec v čase, keď ešte Čemerné bolo jeho 

filiálkou. Pripomínal si 70 rokov svojho života, ktorých sa dožil 

9.12. Na sv. omši o 18.30 hod. za prítomnosti o. Antona                

a veriacich farnosti ďakoval za tento vek a všetky milosti a Božie 

požehnania počas týchto rokov. Nech ho Boh požehnáva i naďalej 

a vedie svojimi cestami, dáva mu veľa pastoračnej múdrosti          

a odplatí mu všetko to, čo vykonal v našej farnosti. 



Prvýkrát v tomto roku sa v našej farnosti začali uskutočňovať 

rorátne sv. omše o 6.00 hod. ráno, nie o 6.30 hod. ako doteraz.       

Už v minulom roku sa vyskúšala možnosť spojenia sv. omše                  

s raňajkami, a to tak pre dospelých, ako aj mládež a deti. Aj v tomto 

roku bola ráno sv. omša spojená s pozvaním na raňajky pre mladších 

a starších dospelých. Sv. omša bola slúžená len pri svetle sviečok    

vo svätyni alebo lampášov či sviečok veriacich. Po nej boli všetci 

pozvaní do pastoračného centra na raňajky, ktoré by sa dali nazvať 

sladkými, pretože pozostávali z čokoládového croissantu, ako aj 

možnosti chleba s maslom a džemom. Samozrejme, nechýbali          

v ponuke ani káva a čaj. 

Rorátna sv. omša

s raňajkami pre dospelých      

15.12.2015



Rorátna sv. omša     

s raňajkami pre deti 

a mládež 22., 23.12.2015
Aj v tomto roku bola ráno sv. omša spojená s pozvaním na raňajky 

pre deti. Sv. omša bola slúžená len pri svetle sviečok vo svätyni     

a lampášov či sviečok, ktoré si deti priniesli. Po nej boli všetky deti 

pozvané do pastoračného centra na raňajky, ktoré by sa dali nazvať 

sladkými, pretože pozostávali z čokoládového croissantu

či možnosti chleba s maslom a džemom. 



Požehnanie oblátok

a vianočných darčekov

24.12.2015

V tomto roku sa požehnávali vianočné oblátky pri sv. omši 

na Štedrý deň ráno o 8.00 hod. Zároveň bola možnosť prvýkrát 

posvätiť darček - nejaký náboženský predmet ešte pred samotným 

darovaním. 



Vianočné pásmo

Poďme všetci 

do Betléma

29.12.2015
Vianočný čas i atmosféru týchto sviatkov v našom farskom 

spoločenstve sme prežívali aj v utorok 29.12.2015, kedy sme sa 

mali možnosť zúčastniť vianočného koncertu. Do nášho 

spoločenstva zavítalo mnoho ľudí, aby sa prišli potešiť i pozrieť   

na šikovných mladých ľudí z folklórneho súboru Lipovec 

a Lipovček pod vedením p. Jenča, ktorí nám zahrali predstavenie   

od našej farníčky p. Zuzany Demčákovej. Za účasti viacerých 

zborov (dospelého, mládežníckeho i detského speváckeho zboru 

farnosti FPM a Gréckokatolíckeho chrámového zboru P. P. Gojdiča) 

ako aj pozvaných folkloristov, sme si spríjemnili tento radostný čas 

s naším betlehemským Dieťatkom. Srdečná vďaka patrí Bohu za 

dary, ktorými nás obdaroval a my ich môžeme aj takto prezentovať 

v našom spoločenstve a tiež vďaka všetkým hercom i účastníkom 

tohto koncertu, že sú ochotní aj takto chváliť nášho Kráľa.



Ešte zopár foto

z koncertu



100. výročie narodenia blahoslavenej Zdenky Schelingovej

sme v našej farnosti otvorili slávením sv. omše k jej úcte           

30. decembra 2015. Venovali sme sa ďalšej invokácii z jej litánií 

– bl. Zdenka, trpezlivá v ťažkostiach a nepochopení. V príhovore 

sme sa bližšie venovali práve trpezlivosti ako čnosti a jej 

praktického významu pre náš život. Vyzdvihli sme príklad 

Zdenkinej trpezlivosti v znášaní jej utrpenia a pozreli sa na 

trpezlivosť ako kombináciu utrpenia a času. Zo Sv. písma sme si 

pripomenuli Jóbovu trpezlivosť a ponúkli aj zopár praktických 

príkladov, ako by to v našom živote vyzeralo, keby sme boli 

trpezliví. Po sv. omši sme pred vyloženou Sviatosťou oltárnou 

rozjímali nad myšlienkami z jej zápisníka a pomodlili sa litánie k 

bl. Zdenke. Bl. Zdenka, trpezlivá v ťažkostiach a nepochopení, 

oroduj za nás!

100. výročie narodenia 

bl. Zdenky

30.12.2015



P r í j m y

Zvonček                             4 225,61 €

Z toho:   3. nedeľa            1 595,75 €

Zbierky na odosl: Jasličky     90,20 €

Dary veriacich                     2 785.- €

Koledníci 2 645,44 €

Betlehemci             1 926,79 €, 50 Kč

Vianočný koncert                 511,77 €

Oblátky – december 2015  3 295,13 €

Nájom za reklamnú tabuľu - ISPA                                                          

400.- €

Príspevok na kostolné potreby   200€

Príspevok na Mariannum a Kat. 

noviny                               213,97 €

P r í j m y  celkom  16 294,88 €, 50 Kč

V ý d a j e

Odoslané zbierky – Jasličky     90,20 €

Bohoslužobné potreby              22,46 €

Energie– el. energia, plyn – kostol, 

fara                                 925,20 € * 

Popl. telefónne, bankové, poštové, 

reprezentačné                   276,56 €

Poplatky za web stránku, programy 

STEP                                 190,35 €

Nákup prac. odevov a obuvi   93,14 €

Tlač Mariannum, faktúry za časopisy                                                     

214,90 €

Drobné výdaje                      256,41 €

Výdaje na prevádzku kostola a fary                                                   

2 094,21 €

Náklady na dokončenie kostola a PC 

celkom                         2 335,95 €

Z toho:

- doplnenie svietidiel kostola  437.- €

- brigádnik                               475.- €

- pomocný materiál               423,95 €

V ý d a j e  celkom              4 430,16 €

Stav financií k 1.12.2015            

17 414,86 €, zahraničná mena

Stav financií k 31.12.2015          

29 279,58 €, zahr. mena v hodnote 

cca 290.- €

**Energie – zálohové platby – plyn

- st. kostol                          170,51 €

- nový kostol                      354,40 €

- fara                                    159.- €

- el. energia – st. kostol       27,30 €

n. kostol + fara                  214,20 €



Krsty: 38 (oproti 39 v roku 2014)

Počet chlapcov a dievčat: chlapci: 22, dievčatá: 16.

Pohreby: 18 (oproti 24 v roku 2014)

Počet mužov a žien: muži:8 , ženy 10: 

Nezaopatrení: 3 (M:2 Ž:1)

Najčastejšia príčina úmrtia: zlyhanie srdca – 3 (minulý rok-

zlyhanie srdca:6)

Priemerný vek úmrtia u mužov: 77,5 rokov (oproti 76,3 rokov 

v roku 2014)

Priemerný vek úmrtia u žien: 83,7 rokov (oproti 76,8 rokov 

v roku 2014)

Priemerný vek úmrtia obidvoch pohlaví: 80,9 rokov (oproti 76,5 

rokov v roku 2014)

Sobáše: 22 (oproti 13 v roku 2014)

Obidve strany katolícke:19

Jedna strana nie je kat.: 3

V ktorom mesiaci najviac: september – 5, júl – 4, november, jún –

3, máj, august, október – 2, apríl – 1




