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Je niečo horšie ako koronavírus

V týchto dňoch koluje na talianskych mediálnych sieťach list, ktorý vyšiel aj v niektorých

denníkoch. Napísal ho starší pán, bývalý advokát, svojim dvom dcéram, vnukom a vnučkám.
Žil v domove dôchodcov a smrteľne ochorel na koronavírus:
„Vnímam, že mám ťažkosti s dýchaním, už ledva držím v slabej ruke toto pero. Láskavo mi ho
dala istá mladá žena, ktorá je v tvojom veku, moja drahá Elisa. Ona je jediná osoba, ktorá sa
na mňa v tomto hospici niekedy usmiala, ale odkedy aj ona nosí masku, vidím trochu svetla
iba z jej očí. Jej pohľad sa líši od pohľadu iných zdravotných sestier, ktoré ma ani nepozdravia.
Zdá sa totiž, že nám tu nič nechýba, no nie je to tak… Chýba mi tu to najdôležitejšie: Vaše
pohladenia a to, aby som počas dňa mohol viac ráz počuť: „Dedko, ako sa máš?“; chýbajú mi
Vaše objatia a bozky, krik vašej mamy, ktorú dokážete poriadne nahnevať, a aj to moje
stonanie, aby som upútal Vašu pozornosť a mohol na všetko zabudnúť.
Už takmer nedokážem písať a musím ešte niečo povedať svojim vnukom a vnučkám… a azda
aj tým, čo sú vo svete.
Nedala ma sem Vaša matka, ja som presvedčil svoje deti, teda Vašich rodičov, aby som nikomu
nebol na ťarchu. Nikdy v živote som nechcel byť na ťarchu niekomu druhému. Možno to bola
moja pýcha, ale keď som videl, že sa už o seba nevládzem starať, nemohol som Vám zanechať
takúto škaredú spomienku na starého otca, na úplne bezbranného človeka, neschopného sa
o seba postarať.
Chcem však, aby ste všetci vedeli, že podľa mňa by nemali existovať domovy dôchodcov, tieto
pozlátené väznice. Takže áno, teraz, keď zomieram, môžem povedať: ľutujem svoje
rozhodnutie. Ak by som to mohol vrátiť späť, bol by som poprosil svoju dcéru, aby mi dovolila
zostať s Vami až do môjho posledného dychu. Vaše slzy spojené s mojimi by mali väčší zmysel
ako slzy úbohého starca, ktorý tu žije v anonymite, izolácii a s ktorým zaobchádzajú ako s
hrdzavým, a teda aj nebezpečným predmetom. Dajte však vedieť mojim vnukom a vnučkám
(a toľkým iným synom, dcéram, vnukom a vnučkám), že to, čo najviac zabíja, nie je
koronavírus, ale niečo oveľa vážnejšie – absencia čo i len najmenšej úcty k druhému. Toto si,
bohužiaľ, nikto neuvedomuje.“

(www.postoj.sk - krátené; pripravil Marcel Stanko)
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Spievaj Pánovi... 

„Môj nárek si zmenil na tanec, vyzliekol si
mi smútočný šat a odel si ma novou
radosťou...“ (žalmy 30, 12-13)

Keď si pomyslím na to, Pane, čo všetko si

so mnou prežil, udivuje ma, že ma stále
povzbudzuješ, aby som ti vyjadril svoje
pocity. Jeden deň ťa žiadam o milosť, druhý
deň čakám na tvoje požehnanie a na
správnu príležitosť. Ľudia si len zriedka
nájdu čas počúvať myšlienky druhých, ale ty
vo svojej veľkej láske čakáš na tie moje
myšlienky. Keď sa moje životné okolnosti
menia k horšiemu, odovzdávam ti ich, keď k
lepšiemu, zabúdam ti spievať na chválu.

... a tancuj nový tanec
Práve teraz v tejto chvíli, dobe, čase ma
obnovuješ, Pane. Cítim rastúcu bolesť aj
radosť. Vidím, že zbytočné časti môjho
života sa rozpadávajú a strácajú sa. Chcem
aby sa stratili. Pozerám sa na to, ako môj
nový život vystupuje z prachu a vtesnáva sa
do novej bytosti, Pane. Chcem to, Pane. Buď
ku mne jemný, keď zo mňa modeluješ
dokonalejšie stvorenie, ktoré bude určite
lepšie. Chcem to, Pane. Príde deň, v blízkej
budúcnosti, keď budem tancovať nový
tanec. Hudba bude prúdiť mojím životom a
dá mi dôvod spievať od veľkého šťastia.
Pane, pracuj na mne ďalej, prosím. Tvoja
vízia pre môj život stojí za to, aby som čakal
a chcel to.

Zdroj: Hope, Lyda: Minútové modlitby pre ženy.
(Spracovala: Jana Dzurovčinová)

1. čítanie: Sk 6, 1-7
Ž: 33, 1-2. 4-5. 18-19
Refrén: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,
ako dúfame v teba. Alebo Aleluja.
2. čítanie: 1 Pt 2, 4-9
Evanjelium: Jn 14, 1-12

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Atmosféra večeradla pripomína veľmi osobné stretnutie. O to viac nás prekvapuje, že
učeníci mnohým slovám svojho Majstra nerozumejú. Pýtajú sa takmer naivne. Tušia, že
atmosféra udalostí je veľmi napätá a mnohí sa pokúšajú Ježiša zabiť. On však hovorí
nejasne. Učeníci nechcú, aby Pán odišiel. Je im s ním dobre, cítia sa sním v bezpečí... Ale
Kristus sa díva vyššie, nielen k aktuálnemu rozpoloženiu svojich nasledovníkov. On vie, že
má v rukách jedinečnú možnosť týchto obyčajných ľudí priviesť k Otcovi. Byť s Kristom
znamená predovšetkým prebývať s jeho Otcom.           (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára
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Modlitba k Panne Márii Fatimskej
Keď sa utiekame k tebe, Božia Matka,

ktorá si nám darovala Ježiša - požehnaný plod tvojho najčistejšieho lona, 
Slovo, ktoré sa stalo telom, Vykupiteľa sveta,

osobitne sladko nám znie jeho slovo, ktoré adresoval tebe
a ktorým ťa urobil našou Matkou:

"Žena, hľa tvoj syn!" Preto, Matka, podobne ako apoštol Ján
aj my ťa chceme vziať do nášho domu, 

aby sme sa od teba učili pripodobniť sa tvojmu Synovi.
Žena, hľa tvoje deti!
Sme tu pred tebou,

aby sme tvojej materinskej starostlivosti zverili
samých seba, Cirkev, celý svet.

Vypros nám u svojho milovaného Syna,
aby nás štedro obdaroval Duchom Svätým,
Duchom pravdy, ktorý je prameňom života.

Prijmi ho pre nás a s nami
ako v prvotnej jeruzalemskej komunite

zídenej v deň Turíc.
Nech Duch otvorí srdcia spravodlivosti a láske,

nech osoby a národy vedie k vzájomnému porozumeniu
a pevnej túžbe po mieri.

Zverujeme ti všetkých ľudí, počnúc najslabšími:
deti, ktoré ešte neprišli na svet,

i tie, ktoré sa narodili v chudobných a bolestných podmienkach;
mladých, ktorí hľadajú zmysel;

ľudí, ktorí sú bez práce,
aj tých, ktorí trpia hladom a chorobou.

Zverujeme ti zadĺžené rodiny,
starých ľudí, o ktorých sa nik nestará,
i tých, čo sú opustení a bez nádeje.

Ó Matka, ty poznáš bolesti a nádeje Cirkvi a sveta;
pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach,

ktoré život nadelil každému,
a daj, aby vďaka úsiliu všetkých nezvíťazila tma nad svetlom.

Tebe, Zornica spásy, odovzdávame našu cestu do nového tisícročia,
aby pod tvojím vedením

všetci objavili Krista, Svetlo sveta a jediného Spasiteľa,
ktorý s Otcom i Duchom Svätým kraľuje na veky vekov.

Amen.
V Ríme 8. októbra 2000

JÁN PAVOL II.
(spracovala Anna Sabolová ml.)   
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Májové udalosti

Začíname krásny Mariánsky mesiac Máj a

jeho prvá nedeľa má názov – Nedeľa
Dobrého pastiera. Vzťahuje sa samozrejme
najprv na duchovenstvo, ale aj na každého z
nás. V prvom rade cez osobný príklad,
potom cez znalosť Božieho slova, ktoré
aplikujeme na svoj každodenný život a
napokon aj odvahou i silou pri obrane
zvereného stáda pred „vlkmi“. Tí dnes
používajú veľmi rafinované metódy:
lakomstvo, závisť, pýchu, pornografiu,
manželskú neveru, hnev, lenivosť… Všetci
vieme, ako veľmi ťažko sa bojuje proti týmto
„vlkom“. Ale dobrý pastier nám ponúka
pomoc cez svoje Slovo a Telo. Ak sa
chopíme tejto pomoci, niet sa čoho obávať
a potom sa aj my staneme dobrými
pastiermi stáda, ktoré nám zveril Kristus.
Rodičia v dnešnej dobe musia pri výchove
svojich detí prekonávať oveľa viac ťažkostí

pri ochrane a obrane viery a mravov. Je
preto nevyhnutá spolupráca s miestnym
kňazom, katechétom aj odborne
fundovanými laikmi.
Dobrý kňaz vo farnosti je ako dobrý otec v
rodine. Dbá, aby jeho farská rodina mala
všetko zabezpečené po duchovnej stránke.
Bolo teda pre nás farníkov požehnaním, keď
nám duchovný otec Andrej Fogaš zabezpečil
aj knihy Nového Zákona. (Bolo to začiatkom
90-tých rokov a jednalo sa o tretie úspešné
vydanie. Úvody k jednotlivým knihám
napísal Slovák, už nebohý Dr. Jozef Heriban
– Salezián. Pôsobil aj ako profesor
novozákonnej exegézy na pápežskej
saleziánskej univerzite v Ríme.)
Pred sto rokmi – 18.mája 1920 sa v poľskom
meste Wadovice narodil Karol Wojtyla –
neskorší pápež Ján Pavol II. a zomrel pred
pätnástimi rokmi 2. apríla 2005 v Ríme. V
jeho osobe Cirkev poznala láskavého,
dobrého, múdreho, hlavne pokorného a
sväto - žijúceho človeka. Jeho Mariánska
zbožnosť a spätosť s Fatimou a jej
udalosťami sú známe každému veriacemu
človekovi. Tak ako anjel pri zjavení trikrát
mocným hlasom zvolal: „pokánie, pokánie,
pokánie“ aj pápež vyzýval ľudstvo k
obráteniu, k zmene zmýšľania smerujúceho
k dobru. Pokiaľ bol pri zdraví a pri sile, svoje
ranné sväté omše v súkromnej kaplnke vždy
začínal úkonom prostrácie – ľahol si na zem
a rozopel ruky do tvaru kríža, čo je znakom
veľkej pokory pred Pánom Bohom. Jeho
láska ku zverenému stádu sa prejavila
veľkou starostlivosťou o rodiny založením
Inštitútu pre vzdelávanie a pomoc rodinám.
Túžil, aby ľudia poznali veľkú lásku Boha
Otca k nám a poznali jeho zámer s našim
stvorením, s našim spolunažívaním ako
mužov a žien. O  tejto problematike napísal
vzácne knihy. Mal vo veľkej úcte ženy, ako
nositeľky života a venoval im samostatný list
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– Mulieris dignitatem. Na žiadosť
synodálnych otcov, v roku 1986 zostavil
dvanásťčlennú komisiu, na čele ktorej bol
Jozef Ratzinger, neskorší pápež Benedikt
XVI., aby vypracovala podklady pre vydanie
Katechizmu Katolíckej cirkvi. Ako starostlivý
otec a zodpovedný pastier, nechcel aby jeho
stádo zblúdilo a tak sa  stalo ľahkou korisťou
pre „vlkov“, ale našlo v Katechizme oporu a
vedomosti. Na samotnej obálke knihy
Katechizmu je znázornený Ježiš Kristus ako
Dobrý pastier s palicou – autoritou a flautou
– melódiou, priťahuje k sebe ovečky, aby si
oddýchli pod stromom života, pod krížom.
Svätý Otec aj všetci svätci vykonávali veľké
veci pre blaho univerzálnej Cirkvi
následkom mocného pôsobenia Ducha

Svätého v ich živote. Pred Turícami, ktoré
budeme sláviť v nedeľu 31. mája, sa
modlievame Deviatnik s prosbou o dary,
vedenie a pomoc Ducha Svätého. Usilujme
sa o jeho stálu prítomnosť v nás
odmietaním akéhokoľvek zla, hlbokou
čestnosťou a pravdou života. 
Nedeľa Dobrého pastiera nech je pre nás
všetkých povzbudením k modlitbám za
našich kňazov. Ďakujme za dobrodenia,
ktorých sa nám cez nich dostalo a prosme
Nebeského Otca, aby všetkým udelil
hojnosť milostí, ktoré sú im ešte potrebné
ku kňazskej dokonalosti. Modlime sa taktiež
za nové kňazské a misijné povolania.
Zdroj:  www tyžden.sk, www vincentini.sk

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)   

Buďme skutočnými pútnikmi všade tam,
kde žijeme, zaznelo v Šaštíne

Šaštín 5. mája (TK KBS/Rádio LUMEN) Byť

skutočnými pútnikmi do Nebeskej vlasti
všade tam, kde žijeme. Aj takáto výzva
zaznela v Národnej bazilike Sedembolestnej
Panny Márie v Šaštíne počas slávenia prvej
soboty v mesiaci máj. Modlitbe posvätného
ruženca a svätej omši predsedal vojenský
ordinár Mons. František Rábek. 
Biskup Rábek v príhovore povedal, že
súčasná kríza otriasa našimi istotami vedie
nás k otázke, čo je v našom živote dôležité
a kde je jeho cieľ. Odpovede nám ponúka
sám Ježiš, keď o sebe hovorí ako o ceste,
pravde a živote. „Naša pozícia na Zemi je
putovanie. A v tomto je základný problém,
že znova a znova si chceme urobiť z našej
existencie na Zemi cieľ. Zabývať sa tu a

podľa možnosti čo najlepšie a
najblahobytnejšie. Až tak, že sme si našu
planétu značne pokazili a pomaly sa tu
nedá žiť," povedal biskup Rábek. 
Udalosti, ako šírenie ochorenia, nám dávajú
podľa vojenského ordinára tvrdo pocítiť, že
na tomto svete nemáme trvalé bydlisko.
„Aké poučenie by sme si teda mali zobrať aj
zo súčasnej krízy a dúfajme, že i po nej. To,
že sme pútnici. Aby sme náš život prežívali,
ako putovanie po tejto spoľahlivej ceste,
ktorou je Kristus, jeho príklad, pravda a vzor
života.“
Biskup Rábek tiež uviedol, by sme mali
zmeniť svoj život tak, že sa staneme
pútnikmi. „Nie v prvom rade takými, o
ktorých napísal už Tomáš Kempenský v
Nasledovaní Krista, že tí, čo veľa putujú,
málokedy bývajú svätejší. Ani takí pútnici,
ktorých aktivity dostali názov v dnešnej
dobe pútnická turistika. Dôležité je, aby sa
Kristus stával pre nás cestou, pravdou a
životom všade tam, kde sa nachádzame."
Zdroj: www.tkkbs.sk

(spracovala Anna Sabolová, ml.)
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Oslavy výročia zjavenia Panny Márie vo
Fatime sa budú sláviť bez pútnikov

Fatima 6. mája (TK KBS) Po prvýkrát - po

viac ako 100 rokoch histórie - sa oslavy
výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime 12.
až 13. mája nebudú sláviť za prítomností
zvyčajného množstva pútnikov. Toto
rozhodnutie sa prijíma v kontexte globálnej
pandémie, ktorá postihuje svet. Kardinál
Antonio Marto, keď pred mesiacom
oznámil toto vyhlásenie, povedal, že „aj keď
sme v našich domovoch, budeme žiť túto
chvíľu v pútnickom duchu. Svätyňa bude
prázdna, ale nebude opustená. Aj keď sme
fyzicky oddelení, budeme tu všetci
duchovne zjednotení ako Cirkev s Máriou,

intenzívne so srdcom plným viery."
Slávnosť sa uskutoční podľa zvyčajného
harmonogramu a formátu s večernou
modlitbou posvätného ruženca 12. mája o
21:30, následne sprievodom sviečok z
kaplnky Zjavení. Nasledujúci deň, 13. mája
sa bude modliť svätý ruženec o 9.00 h a
potom bude nasledovať svätá omša, ktorej
bude predsedať kardinál Antonio Marto.
Celú slávnosť bude možné sledovať cez
sociálne médiá a na internetovej stránke
live.worldfatima.com/en.
Svetový apoštolát Fatima navrhuje tento
rok pútnikom, aby zorganizovali vnútornú
púť do Fatimy cez modlitbu. Počas
modlitieb môžete umiestniť pri okne
zapálenú sviečku, ako znak spoločenstva s
Fatimou. (Veriacich, samozrejme, vyzývajú
k náležitej obozretnosti: pri zažatej svieci sa
treba pomodliť, ale nenechať ju bez dozoru
na mieste, kde by mohla spôsobiť požiar).

Zdroj: www.tkkbs.sk
(spracovala Anna Sabolová, ml.)

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, farár - 0908 047 220; Pevná linka na faru - 057 4426 286;
email: rkcemerne@gmail.com a www.rkcemerne.sk.

LITURGICKÉ USMERNENIA

Pri vstupe do kostola bude k dispozícii dezinfekcia na ruky, sväteničky zostávajú prázdne.

Znak pokoja pri sv. omši vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Pri sv. prijímaním
najprv asistencia nastrieka každému prijímajúcemu dezinfekciu na ruky a následne kňaz
(rozdávateľ) podá sv. prijímanie na ruku - položí vám hostiu na ľavú dlaň a pravou rukou si
ju hneď (!) vložíte do úst. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu
do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver,
ako posledný. 
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vv čASEčASE OdOd 11.05.2020 11.05.2020 dOdO 17.05.202017.05.2020
dnes je deň matiek.
13. mája slávime v našom farskom kostole slávnosť titulu kostola (odpust). Už omša v utorok
večer bude z tejto slávnosti a v stredu, vo vlastný deň, budú sv. omše dve. Účasťou na sv. omši
oslávme patrónku nášho kostola, Fatimskú Pannu Máriu. Nebudeme organizovať ani v tento
deň ani v nasledujúce mesiace Fatimské trinástky, až do odvolania mimoriadnej situácie.
Ruženec o 20.00: Zvonom sa každý večer v túto hodinu zvolávame na spoločnú modlitbu
posvätného ruženca vo svojich domovoch za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy
COVID-19, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál.
Nová ekonómka farnosti: 22. apríla prebrala vedenie farskej ekonomickej agendy Ing. Zuzana
Hvozdíková. Pani Helene Banikovej ďakujem za jej službu, zvlášť za to, že bola ochotná po
vystriedaní členov farskej ekonomickej rady v minulom roku nadsluhovať doteraz.  
Sv. omša: Stále máme mimoriadnu situáciu kvôli koronavírusu (!!!). Majme na pamäti, že až
do odvolania zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a
sviatky. Účasť je od stredy 6. mája síce možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a
sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a
verejnoprávnych médií. Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným
rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku
ešte zvážia. V kostole sú označené miesta - 44 miest dole, 28 miest na chóre, ktoré môžete
zaujať (rešpektujte pokyny kostolníka, prosím). Ak bude záujem o účasť na sv. omši väčší,
ostatní musia zostať vonku pri kostole. Či v kostole alebo mimo kostola zachovajme odstup
medzi sebou aspoň 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti).
Spoveď: Vo všedné dni bude možné sa vyspovedať pri okne kancelárie (aby sme predišli
zhromažďovaniu sa v uzavretom priestore kostola). Nezabudnime prísť s rúškom na tvári!  Aj
pred spoveďou dodržujme odstup od seba aspoň 2 metre. Ak vám svedomie nezaťažuje
ťažký hriech (v nedele a ani na Veľkú noc ste sa nemohli zúčastniť sv. omší, v tomto prípade
nejde o zanedbanie a teda ani o hriech), pristupujte ku sv. prijímaniu a postupne počas
nasledujúcich týždňov sa bude možné vyspovedať. Nedá sa vyspovedať všetkých naraz. A nie
je to azda ani nevyhnutné.
Nedeľa: Sväté omše majú mať kratšie trvanie, stále je účasť dobrovoľná, ale budeme mať k
dispozícii 4 nedeľné sv. omše: v sobotu večer s platnosťou na nedeľu a v nedeľu dopoludnia

tri (ráno o 730 je sv. omša vyhradená pre seniorov). Ak to bude možné a potrebné budeme
takto nedeľu sláviť aj naďalej počas trvania mimoriadnej situácie (zároveň ale stále platí
dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatok). Pri nedeľnom slávení bude možné využiť
na zúčastnenie sa sv. omše priestor kostola (na označených miestach) i priľahlé priestory
okolo kostola (parkovisko a dvor), ktoré budú ozvučené. Prichádzajte s rúškom na tvári a
počas sv. omše zachovajte, prosím, odstupy aspoň 2 metre.
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LItURgIcKýLItURgIcKý PROgRAMPROgRAM OdOd 11.05.2020 11.05.2020 dOdO 17.05.202017.05.2020

„Priama cesta je najkratšia.“ (latinské príslovie)

PPONdELOKONdELOK 11.05.202011.05.2020
Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a

mučenice (ľubovoľná spomienka) 

Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

Sv. omša: 1830 ZBP Stanislav a Jana 
Dzurovčinoví (30. výročie sobáša)

UU tOROKtOROK 12.05.202012.05.2020 Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

Sv. omša: 1830 + Mária Hrehová

SS tREdAtREdA 13.05.202013.05.2020
Blahoslavenej Panny Márie
Fatimskej, slávnosť titulu kostola 

Sv. omša: 1600 na úmysel celebranta  

Sv. omša: 1830 ZBP Valéria Jančíková (40 r.)

ŠŠ tvRtOKtvRtOK 14.05.202014.05.2020
Sv. Mateja, apoštola (sviatok)

Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

Sv. omša: 1830 ZBP Helena Chomjáková 
(80 rokov)  

PP IAtOKIAtOK 15.05.202015.05.2020 Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

Sv. omša: 1830 + Pavol a Cyril Bindasoví 

SS OBOtAOBOtA 16.05.202016.05.2020 Sv. omša: 1830 + Jaroslav Kožej 
(nedožitých 65 rokov)   

NN EdEľAEdEľA 17.05.202017.05.2020

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Sv. omša: 730 (PRE SENIOROV)  za farnosť  

Sv. omša: 900 ZBP Anna Mülbauerová (70 r.)    

Sv. omša: 1030 + Anna Krajčovičová 


