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Staroslovenský vinš

Vinšujem vám, vinšujem
na to Božie narodenie:
šťastie i zdravie
a od Boha požehnanie.

Pomôž vám ho Pán Boh
šťastlivo prežiť,
lepšieho sa dožiť;
hojnejšie, pokojnejšie,
v záhrade úrodnejšie,
v domácnosti svornosť,
u ľudí priaznivosť.

V stodole zbožia, ovociny
na pôjde klobások, slaniny.
i šatstva v truhlici
i peniaze v pokladnici.

To ja vám vinšujem
v tomto časnom živote.
A potom, po všetkej tej
časnej dobrote:
SLÁVU NEBESKÚ
A KORUNU ANJELSKÚ.

Pochválený buď  Ježiš Kristus!

Milostiplné vianočné sviatky,
veľa šťastia a zdravia

v novom roku
pre ľudí dobrej vôle!
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Štedrovečerná
liturgia 

Keď zazvonia zvony, všetci sviatočne

oblečení stoja pri stole, na ktorom pri
rozložených jedlách horí zapálená svieca.
Otec alebo mama začnú modlitbu Anjel
Pána.
Evanjelium
Potom niekto z rodiny prečíta vianočné
evanjelium (Lk 2, 1-14):
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta
vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento
prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval
Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do
svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z
galilejského mesta Nazaret do Judey, do
Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem
lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu,
aby sa dal zapísať s Máriou, svojou
manželkou, ktorá bola v po žehnanom
stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu.
I porodila svojho prvorodeného syna,
zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ,
lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V
tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci
bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich
Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva.
Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im
povedal: "Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú
radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom:
Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil
Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude
znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do
plienok a uložené v jasliach." A hneď sa k
anjelovi pripojilo množstvo nebeských
zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: "Sláva
Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle."
Pieseň
Po evanjeliu všetci zaspievajú pieseň,

napríklad Narodil sa Kristus Pán (JKS 44).
Modlitba detí:
Ďakujeme, Otče milý,
vo vianočnej slávnej chvíli,
za to, že sme mohli zas ́
dožiť tento svätý čas.
že môžeme oslavovať,
Krista Pána zvelebovať
dnes v deň Jeho narodenia,
v deň záchrany a spasenia.
Prijmi, Pane, naše chvály
hoc ́ nás je len hlúčik malý,
ale hlúčik, čo Ťa ľúbi
ako iba málo z ľudí!
Spievame a modlíme sa,
z Písma Tvojho učíme sa,
deti Tvoje veľké, malé.
Nech Ti všetko slúži k sláve!
Amen.
Chvály, prosby a poďakovania:
Každý člen rodiny vysloví chválu,
poďakovanie alebo prosbu za rodinu,
priateľov; na záver prosieb sa spoločne
modlí Otče náš. Môže nasledovať modlitba
za zosnulých v rodine Odpočinutie večné.
A na zakončenie: Milosť nášho Pána, Ježiša
Krista, a láska Božia i spoločenstvo Ducha
Svätého nech je s nami všetkými. Amen.
(Členovia rodiny si navzájom zaželajú
požehnané sviatky.)
Požehnanie jedla:
Požehnaj, Bože, toto jedlo, nám na úžitok a
Tebe na chválu. Prosíme Ťa, Pane, buď
častým hosťom v našom dome a daj, aby
sme boli hodní darov, ktorými si nás
obdaroval. Prosíme Ťa aj o chlieb pre tých,
ktorí ho nemajú. Amen.
Modlitba po večeri:
Pán oznámil, aleluja, svoju spásu, aleluja.
Nasýtil si nás hojnosťou svojich darov, Pane,
naplň nás aj svojím milosrdenstvom. Ty žiješ
a kraľuješ na veky vekov. Amen.
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Čo je duchovná útecha?...

Je to stav, niečo, čo poznáme aj z vlastnej

skúsenosti, keď sme plní nadšenia, radosti,
odvahy; keď sa nám zdá všetko ľahké; keď
cítime Božiu blízkosť; sme plní radosti a
chceme sa o to s niekým podeliť. Prežíval aj
Pán Ježiš takýto stav, keď bol na Zemi?
Zrejme áno, keď velebil Otca, radoval sa a
jasal: „Zvelebujem ťa Otče, Pán neba i zeme,
že si tieto veci skryl pred múdrymi a
rozumnými a zjavil si ich maličkým.“ (Mt 11,
25) Takouto duchovnou útechou bol
naplnený aj apoštol Peter na hore Tábor,
keď od radosti volal: „Pane, dobre je nám tu.
Ak chceš, urobím tu tri stánky... (Mt 17, 4)
Treba ešte zdôrazniť, že pod duchovnou
útechou nemáme na mysli iba čisto
psychický stav alebo pocit, ale aj vnútorný
stav, ktorý v nás vzniká z kontaktu a zo
stretnutia s Bohom. 
Ako vieme, že sa nachádzame v duchovnej
úteche? Prvým svedectvom, tohto stavu je,
že cítime veľkú lásku k Bohu a veľkú lásku
k ľuďom. Táto láska sa nás celkom
zmocňuje a chceme volať: „Mojím
najväčším šťastím je byť s tebou, Bože.“ 
Druhým svedectvom prežívania duchovnej
útechy je to, že sme vnútorne slobodní voči

všetkým stvoreným veciam. Je to dôsledok
pravej, skutočnej lásky iba k Bohu. To
znamená, že nič (žiadne veci) nás nedokážu
odlúčiť od Božej lásky (Rim 8, 39), sme
slobodní voči všetkému.
Tretím svedectvom prežívania duchovnej
útechy je to, že v nás samých sa zosilňuje a
vzrastá viera, nádej a láska, ako vnútorná
opravdivá radosť. Tým sme jednoducho
naplnení. Duchovnú útechu vnímame ako
Boží dar, či už prežívame veľkú lásku k Bohu,
alebo veľkú slobodu voči veciam, osobám a
okolnostiam, alebo nárast viery, nádeje a
lásky ako našej vnútornej radosti. 
Aký postoj zachovať v takýchto chvíľach? V
čase duchovnej útechy máme zostať stále
pokorní a uponížení. Máme sa usilovať
nazbierať si počas duchovnej útechy
dostatok duchovných síl, aby sme potom
vedeli obstáť aj v ťažkých chvíľach
duchovnej neútechy a neboli zničení,
smutní a nešťastní a vedeli žiť svoj život v
životnej vyrovnanosti, múdro a pravdivo. Je
to ozaj veľký Boží dar. 

Zdroj: Šuppa, Jozef SJ: Vyznať sa v sebe samom

(spracovala Jana Dzurovčinová)
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litUrgiCkýlitUrgiCký PrograMPrograM odod 30.12.2019 30.12.2019 dodo 5.1.20205.1.2020

PPoNdElokoNdElok 30.12.201930.12.2019
Šiesty deň v Oktáve Narodenia
Pána

Sv. omša: 1800 + Ján (nedožitých 80 rokov) 
a Valéria Saxunoví   

Poklona Olt. sv.: 1845

UU toroktorok 31.12.201931.12.2019
Siedmy deň v Oktáve Narodenia
Pána 

Sv. omša: 1600 poďakovanie Bohu 
za uplynulý rok  

SS trEdatrEda 01.01.202001.01.2020
Slávnosť Panny Márie
Bohorodičky (slávnosť) –
prikázaný sviatok

Sv. omša: 800 za farnosť 

Sv. omša: 1000 ZBP Mária Lajčáková (90 r.) 
a Ján; 
ZBP rod. Marková 

ŠŠ tvrtoktvrtok 02.01.202002.01.2020
Sv. Bazila Veľkého a Gregora
Nazianského, biskupov a učiteľov
Cirkvi (spomienka)
Prvý štvrtok v mesiaci – deň
modlitieb za duchovné povolania

Spovedanie: 1630 + poklona Olt. sv.

Sv. omša: 1800 ZBP Veronika, Pavol a Daniela 

PP iatokiatok 03.01.202003.01.2020
Prvý piatok v mesiaci  

Spovedanie: 1630

Sv. omša: 1800 Za ctiteľov BSJ a členov RB

SS oBotaoBota 04.01.202004.01.2020
Prvá sobota v mesiaci 

Fatimská sobota: 700

Sv. omša: 800 Na odčinenie urážok a rúhaní 
proti Nepoškvr. Srdcu P. Márie  

Sv. omša: 1800 + Michal a Mária Rusnákoví  

NN EdEľaEdEľa 05.01.202005.01.2020

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ
PÁNA

Sv. omša: 800 + František (20. výročie), 
Vojtech, Mária, Ján, Alžbeta 

Sv. omša: 1000 za farnosť 

Sv. ruženec: 1430 + výmena tajomstiev  
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1. čítanie: Iz 7, 10-14
Ž: 24, 1-2. 3-4b. 5-6
refrén: Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy.
2. čítanie: Rim 1, 1-7
Evanjelium: Mt 1, 18-24

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Napriek tomu, že hovoríme o zásadných dejinných zvratoch, v ktorých Boh sám vstupuje
do dejín, prekováva nezlomné puto smrti, vykúpi človeka, všetko sa to odohráva na celkom
obyčajnom pozadí bežných udalostí, akými sú zásnuby dvoch ľudí v malej zemi Izrael na
východe Rímskej ríše. Boh sa neobáva, že aktéri sú príliš maličkí a že sa jeho dielo stratí v
toku iných, „veľkých“ udalostí sveta mocných. Boh nemá obavu o život, vzdelanie, výchovu
svojho Syna. Boh tu vystupuje ako istý tvorca dejín, akokoľvek si to mnohí vtedajší mocní
ľudia nevedeli predstaviť. Boh je s nami a vedie pevnou rukou dejiny ľudí, ktorí ho pustili
do svojho života. Napriek mnohým dramatickým zvratom dovedie svoj ľud k víťazstvu
spásy.  (podľa www.vira.cz)

liturgia hodín: 4. týždeň žaltára

vv čaSEčaSE odod 30.12.2019 30.12.2019 dodo 5.1.20205.1.2020
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 5.1. - 11.1. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Marta vardžíková.      
Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa rozpisu z minulého mesiaca.
Prípadné zmeny nahláste do štvrtka v sakristii.
Úplné odpustky: Kto sa na slávnosť Panny Márie Bohorodičky pri verejnej pobožnosti
zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý,
získava za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Požehnanie domov: Blíži sa slávnosť Zjavenia Pána, kedy požehnáme vodu, ktorou
následne požehnáme svoje príbytky. Ak ide o nový dom (byt), prestavbu, zmenu bydliska
alebo chcete požehnanie domu kňazom, nahláste sa v sakristii.
rozpis lektorov:
Panny Márie Bohorodičky: 08.00 hod. – p. kavuličová, p. Fedorová; 10.00 hod. – p.
Baranová, p. Sabolová; 
Druhá nedeľa po Narodení Pána: 08.00 hod. – rod. Š. Fenika; 10.00 hod. – rod. Slivková.
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Cirkevné školy uspeli v súťaži EUroSCola
2020

Bratislava 18. decembra (TK KBS)

Študenti Cirkevného gymnázia svätého
Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou
zvíťazili v celoslovenskej súťaže
EUROSCOLA 2020. Projekt pripravila pre
školy Kancelária Európskeho parlamentu na
Slovensku. Ako víťazi študenti získali
dvojdňový pobyt v sídle Európskeho
parlamentu v Štrasburgu. 
Dvadsať študentov a dvaja učitelia zasadnú
29. – 30.mája 2020 do lavíc europoslancov
s ostatnými mladými z krajín Európskej
únie. Bude to simulované zasadnutie, kde
sa bude diskutovať, navrhovať, riešiť,
oponovať, pripomienkovať, schvaľovať...
Presne tak, ako to naozaj robia
europoslanci únie. 
Do projektu sa zapojilo 21 škôl z celého
Slovenska. Najviac ohýbanou témou bola
téma klimatických zmien a zamyslenie sa
mladých ľudí nad tým, čo môže urobiť
Európska únia pre nich, ale aj čo môžu
mladí dať Európskej únii. 
Na druhom mieste skončili takisto študenti
cirkevnej spojenej školy, a to z Humenného.
Teda cirkevné školy obsadili zlatú a
striebornú priečku v celoslovenskej
konkurencii.

Milosti Jubilejného loretánskeho roka sa
dajú získať v kostole v Bratislave 

Bratislava 12. decembra (TK KBS/Rádio

LUMEN) V Lorete v nedeľu otvorili jubilejný

loretánsky rok s mottom Leťme k výšinám.
Dôvodom je sté výročie vyhlásenia Panny
Márie z Loreta za patrónku všetkých ľudí
využívajúcich leteckú dopravu. Jubileum
potrvá do desiateho decembra 2020.
Pripomenuli si ho aj v Bratislave v
uršulínskom Kostole Panny Márie z Loreta. 
Loretánska Panna Mária sa stala patrónkou
letectva na podnet veteránov z prvej
svetovej vojny. Tí prosili pápeža o
schválenie osobitnej ochrany Panny Márie.
Prvé lietadlá sa v tej dobe totiž nazývali
lietajúcimi domami, a tak myšlienka
prirodzene smerovala k svätému domu v
Lorete. Ten podľa tradície priletel z
Nazareta. 
„V dvadsiatom storočí sa zistilo, že to bola
rodina Angeliovcov. Kamene z toho
domčeka sa plavili loďami. Legenda sa
spája s menom tejto rodiny, ktorá
zabezpečila tento zázrak, že ten domček sa
presťahoval do Loreta," hovorí uršulínka a
sestra Mária Rita. 
Uršulínky v Bratislave počas roka
Loretánskej Panny Márie síce nepripravujú
žiadne špeciálne podujatia, pozývajú však
ľudí, aby prichádzali do ich kostola na sväté
omše a prichádzali si vyprosiť milosti. 
Jubilejný loretánsky rok otvoril vatikánsky
štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. V
Lorete slávnostne otvoril Svätú bránu na
Sanktuáriu Svätého domu. V Lorete budú
pútnikom k dispozícii aj dobrovoľníci
zapojení do projektu Pietre vive (Živé
kamene), ktorý sa už úspešne predstavil na
viacerých miestach kresťanského
duchovného a kultúrneho dedičstva v
rozličných krajinách. 

Zdroj: www.tkkbs.sk 

(spracovala Anna Sabolová ml.)



vv čaSEčaSE odod 23.12.2019 23.12.2019 dodo 29.12.201929.12.2019

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 29.12. - 4.1. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Brehovská    
Betlehemské svetlo: Betlehemské svetlo budeme roznášať po Čemernom na Štedrý deň, v

utorok 24. 12., po rannej svätej omši o 800.
Spoveď: Dnes popoludní je posledná príležitosť vyspovedať sa pred vianočnými sviatkami. Od

1500 spovedáme v Bazilike Narodenia Panny Márie.
Požehnanie rodín: Na sviatok Svätej rodiny na budúcu nedeľu bude po homílii požehnanie
rodín spojené s obnovením manželských sľubov. Prosím manželov, aby podľa možnosti boli na
svätej omši vedľa seba.
roznášanie sv. prijímania chorým: Počas sviatkov budeme roznášať sv. prijímanie chorým na
slávnosť Narodenia Pána 25.12. a potom na slávnosť Panny Márie Bohorodičky na Nový rok
1.1. dopoludnia. V prípade nemožnosti navštíviť chorých prosím príbuzných, aby nás
informovali v sakristii.
Mimoriadna zbierka: Pre rodiny postihnuté výbuchom plynu v Prešove sa v našej arcidiecéze
uskutoční zbierka na sviatok Svätej rodiny 29. decembra 2019 pri každej sv. omši vo všetkých
kostoloch.

Zimný štadión: Ako farnosť máme k dispozícii korčuľovanie v STD Aréne každú nedeľu od 1530

do 1630. Prípadné zmeny budú oznámené. Poprosíme účastníkov korčuľovania o poplatok 2 €,
deti do 6 rokov 1 €. Osoba zodpovedná za vstupné bude určená.
rozpis lektorov:
Narodenie Pána: 08.00 hod. – rod. Nutárová; 10.00 hod. – živý betlehem; 
Sv. Štefana: 08.00 hod. – rod. gazdová; 10.00 hod. – P. Fincický;
Nedeľa Svätej Rodiny: 08.00 hod. – P. tóth, r. čelková; 10.00 hod. – rod. Mudráková. 
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kontakty
Rímskokatolícka farnosť Fatimskej Panny Márie, Tehelná 266, 09303 Vranov nad Topľou-

Čemerné, IČO: 35507918, DIČ: 2021647683, iBaN: Sk17 0200 0000 0000 8944 3632
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220; Pevná linka na faru - 057 4426 286;

email: rkcemerne@gmail.com a www.rkcemerne.sk.
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litUrgiCkýlitUrgiCký PrograMPrograM odod 23.12.2019 23.12.2019 dodo 29.12.201929.12.2019

„Aby si pochopil rodičovskú lásku, musíš sám vychovať deti.“ (čínske príslovie)

PPoNdElokoNdElok 23.12.201923.12.2019 Sv. omša: 800 + Mária Grominová   

UU toroktorok 24.12.201924.12.2019
Štedrý deň 

Sv. omša: 800 ZBP Matúš (30 rokov) 

SS trEdatrEda 25.12.201925.12.2019
Narodenie Pána (slávnosť s
oktávou) – prikázaný sviatok 

Sv. omša: 0000 polnočná sv. omša

Sv. omša: 800 ZBP Zdenko s rodinou 

Sv. omša: 1000 za farnosť  

ŠŠ tvrtoktvrtok 26.12.201926.12.2019
Sv. Štefana, prvého mučeníka
(sviatok)  

Sv. omša: 800 + Štefan (30. výročie) a Mária

Sv. omša: 1000 ZBP Milan

PP iatokiatok 27.12.201927.12.2019
Sv. Jána, apoštola a evanjelistu
(sviatok)  

Sv. omša: 1800 + Mikuláš Bankovič         

SS oBotaoBota 28.12.201928.12.2019
Svätých neviniatok, mučeníkov
(sviatok) 

Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 + Ján Kožej (nedožitých 100 r.)   

Sv. omša: 1800 + Magdaléna              

NN EdEľaEdEľa 29.12.201929.12.2019

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A
JOZEFA  

Sv. omša: 800 ZBP Alžbeta (20 rokov) 

Sv. omša: 1000 za farnosť 

Jasličková pob.: 1630


