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Z Posolstva pápeža Františka k Medzinárodnému dňu
zdravotných sestier zo dňa 12. mája 2020

Dnes slávime v rámci Medzinárodného roka zdravotných sestier a pôrodných asistentiek,

vyhláseného Svetovou zdravotníckou organizáciou, Medzinárodný deň zdravotných sestier.
Zároveň si v dnešný deň pripomíname dvesto rokov od narodenia Florence Nightingalovej,
ktorá stála pri začiatkoch moderného ošetrovateľstva.
V tomto kritickom čase, poznačenom svetovou zdravotnou krízou vyvolanou vírusovou
pandémiou Covidu-19, sme znovu objavili, akú významnú úlohu zohrávajú zdravotné sestry a
tiež pôrodné asistentky. Denne sme svedkami odvážneho a obetavého svedectva
zdravotníkov, obzvlášť zdravotných sestier a ošetrovateľov, ktorí s profesionalitou,
sebaobetovaním, zmyslom pre zodpovednosť a láskou k blížnemu pomáhajú zasiahnutým
vírusom, vystavujúc ohrozeniu aj vlastné zdravie. Dokazuje to, žiaľ, aj veľký počet
zdravotníkov, ktorí zomreli pri vernom plnení svojej služby. Modlím sa za nich – Pán pozná
každého z nich po mene – i za všetky obete tejto epidémie. Nech vzkriesený Pán dá každému
svetlo raja a ich rodinám útechu viery.
Drahé zdravotné sestry a zdravotní bratia, morálna zodpovednosť je znakom vašej
profesionality, ktorá sa neobmedzuje len na vedecko-technické poznatky, ale neustále
nachádza svetlo v humánnom a poľudšťujúcom vzťahu k chorým. Vy, a myslím pritom aj na
pôrodné asistentky, ste blízko pri ľuďoch v životne dôležitých chvíľach – pri narodení či
zomieraní, chorobe a uzdravení – aby ste im pomáhali zvládnuť najtraumatickejšie situácie.
Neraz ste po ich boku, keď zomierajú, poskytujúc im útechu a úľavu v posledných okamihoch.
Pre túto vašu oddanosť patríte medzi tých „svätých zo susedných dverí“ (porov. Homília, 9.
apríla 2020). Ste obrazom Cirkvi ako „poľnej nemocnice“, ktorá pokračuje v napĺňaní poslania
Ježiša Krista, ktorý sa približoval k trpiacim a uzdravoval ich od každého druhu zla, ktorý sa
skláňal, aby umyl nohy svojim učeníkom. Vďaka za túto vašu službu ľudstvu!
Drahí zdravotní bratia, zdravotné sestry a pôrodné asistentky, nech tento svetový deň upriami
pozornosť na dôstojnosť vašej práce pre dobro a zdravie celej spoločnosti. Vás i vaše rodiny,
ako aj tých, o ktorých sa staráte, uisťujem o svojej modlitbe a zo srdca vám udeľujem
apoštolské požehnanie.

František
(www.kbs.sk; krátené; pripravil Marcel Stanko)
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"Dôvod prečo žiadame, hľadáme a klopeme..."

Boh vypočuje modlitbu, ale modliť sa za

niečo nie je v prvom rade o odpovediach.
Modliť sa za niečo, tak ako aj iné formy
modlitieb, je hlavne o vzťahu. Keď sa
modlíme za niečo a očakávame odpoveď,
vstupujeme na nebezpečné územie.
Keď je modlitba zameraná na odpoveď, náš
vzťah s Bohom sa zameriava na výsledok. Ak
Boh povie “nie”, alebo reaguje pomalšie ako
nám to vyhovuje, zúfalo sa pýtame prečo? A
zvádza nás to cítiť sa neschopnými, či
dokonca nemilovanými Bohom.
Kristus si bol vedomý súvisu účelu modlitby
za niečo. V siedmej kapitole Evanjelia podľa
Matúša, Ježiš posmeľuje Svojich
nasledovateľov, aby žiadali veci - veľké veci -
ako "slonov" v modlitbách. Boh okamžite
presunul pozornosť zo žiadosti na otcovský,
či rodičovský vzťah, ktorý obklopuje každú
požiadavku, ktorú učiníme.

Ježiš povedal, že kedykoľvek o niečo
žiadame v modlitbe, otvárame sa
komunikácii na úrovni rodiny a vkladáme
sami seba do pozície, kedy zažívame vzťah s
milujúcim a milosrdným Otcom.
Ak Boh vypočuje vaše modlitby...
dramatickým spôsobom si uvedomujeme
Jeho veľkú moc a starostlivosť o nás. Ak Boh
pracuje na svojom pláne miesto nášho,
dozvedáme sa viac o Jeho schopnosti
posilňovať nás. A ak Boh povie “nie” a naše
sny umierajú, prípadne stratíme niekoho
blízkeho, spoznáme, že Boh ako prvý
utešiteľ plače s nami. Keď chceme spoznať
Boha ako Otca, začnime útočiť na nebeský
trón práve svojimi prosbami.

Zdroj:  Modlenie za tvojho slona - modlenie
odvážnych modlitieb.http://bible.com/r/Kk.

(spracovala Jana Dzurovčinová)

POĎAKOVANIE
Počas uplynulých dní sa veľa udialo v zákulisí fary, pastoračného centra a dvora za farou.

Snáď časom si to budete môcť všimnúť a v zdraví užiť. Veď je to pre nás. Išlo o upratovanie,
maľovanie a vývoz starých vecí a odpadu. Chcem preto poďakovať zainteresovaným. Sú to:
chlapi z ekonomickej rady, p. Jozef Sabol (prevoz nábytku), p. Michal Hupcej (montáž
skrine), p. Marián Kopčo (montáž kuchynskej linky v past. centre 1), p. Peter Kopaničák
(montáž el. zásuviek v past. centre 1), animátorky detí (reorganizovanie past. centra 2) a
silná štvorka žien – p. Anna Hrebeňáková, p. Jana Radová, p. Anna Kačurová a p.
Magdaléna Kopčová. Keďže výdavky farnosti boli viac-menej len na čistiace prostriedky,
ďakujem všetkým darcom. Chcem poďakovať aj p. Miroslavovi Hrubovskému za zakúpenie
repasovaného notebooku pre ekonomickú agendu farnosti a p. Janke Záhorákovej za
sponzorovanie dezinfekčných prostriedkov pre kostol (na podlahy, spreje, rúška, gély).    



stran
a 3

Prebývaš v nás ako
vnútorný učiteľ
Pane Ježišu Kriste,

štyridsať dní  po svojom zmŕtvychvstaní
si vystúpil do neba.
Odišiel si od nás.
Nechceš, aby sme ťa nasledovali len
navonok, ale vstúpil si do nás ako vnútorný
učiteľ.
„Tvoje nebo je vo mne,“
píše básnik Angelus Silesius.
Vystúpil si aj do môjho neba.
Vstúpením na nebesia si sa stal mojou
súčasťou,
ako to vyjadril Augustín.
Často však strácam kontakt s nebom
v mojom vnútri.
Pane Ježišu Kriste,

otvor mi oči, aby objavili moje nebo,
miesto ticha, v ktorom ty prebývaš.
Tam, kde ty vo mne vládneš,
nemá nado mnou moc nijaký človek.
Tam som skutočne slobodný.
Pri prechádzke pod modrou oblohou
sa otvára aj moje srdce.
Veľmi často je však nebo nado mnou
zatiahnuté.
Poznám mnohých ľudí,
ktorí k nebu ani len nevzhliadnu.
Sú zamotaní do seba a svojich problémov
a nevidia široký obzor života.
Prosím ťa za nich:
Zdvihni ich pohľad k nebu,
aby sa neumárali starosťami a cítili tvoju
prítomnosť.
Otvor nebo nad nimi,
nech tvoje svetlo svieti až do ich duší
a otvorí ich srdce, aby aj oni
vo svojom vnútri objavili nebo a tvoju žiaru.
Daj, nech ja a všetci ľudia,
nad ktorými potemnelo nebo, vidíme
vnútorné svetlo,
svetlo tvojho zmŕtvychvstania,
ktorým nás osvecuješ.
Amen.

Zdroj: Anselm Grün, Daruj mi široké srdce
(spracovala Anna Sabolová ml.)   

Modlitby

Tour de Hungary
Deň „ŠTVRTÝ“

Dnes je trochu zvláštny deň. Žiadny

budíček. Dnešná etapa nie je dlhá, preto sa
nikam neponáhľame. A predsa každý vstal

skoro ráno. 7:30 už sme všetci na raňajkách.
Dnes je trochu zvláštny deň. Taký
neobyčajný pre niektorých z nás.
Narodeninový. Paly má dnes narodeniny. K
tej príležitosti mu Zuzka doma upiekla
nádhernú bábovku a vyzdobila ju aj textom
Cyklo FPM a troma srdiečkami v modrej
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farbe, farbe nášho cykloklubu. Chlapci vo
Ferovom zastúpení ho obdarovali
ploskačkou pravej egerskej hruškovice. Po
raňajkách tak, ako vždy. Najprv balenie,
upratovanie, ukladanie vecí do auta. Ešte
kontrola, spoločné foto pred penziónom a
pohľadom na hodinky, ktoré ukazujú 9:03
odchádzame.
Cesta začína veľmi zaujímavo. Neviem, kde
sa ten kopec tu v Maďarsku vôbec vzal, ale
odkedy sme opustili mesto Eger, ideme stále
iba hore kopcom a samé zákruty. Také malé
Herľany. Ale musím povedať, že asfalt je tu
dobrý. Po necelej hodine sme konečne na
vrchole kopca.
Krátka päťminútová prestávka na
vydýchanie a o 10:03 odchádzame po ceste
č. 23 smerom na Salgótarján. O 10:25
vchádzame dole kopcom do mesta
Pétervására.
V reštaurácii Arany Kakas – Zlatý kohút v
strede mesta si na vonkajšej zastrešenej
terase robíme krátku prestávku na
doplnenie tekutín, rannej šálky kávy, ... Už
sme prešli 29,21 km s čistým časom na
sedadle 1 hod. 9 min. Naša priemerná
rýchlosť 25,2 km/hod. Teplomer ukazuje
25,2°C. 
Po hodine odchádzame. Zasa ideme iba cez
kopce. Vôbec nechápem, kde sa v tejto
rovinatej krajine berú také kopce. Za
vodnou nádržou Maconka, skoro po hodine
cesty si dávame krátku prestávku, aby sme
si trošku vykopali nohy z tých kopcov. A to
sme ešte ani nevedeli, čo nás za chvíľu čaká.
V dedine Mátraverebély nás čaká cesta hore
kopcom, ale po úplne rozbitom,
rozdrobenom asfalte. Keď schádzame dole
kopcom, po takom asfalte zjazd ani
neprichádza do úvahy. Ruky máme skôr na
brzdách ako na prehadzovačkách. Za chvíľu
máme malú zmena. Dole pod kopcom sú
cestári a asi na úseku 200 metrov dávajú
nový asfalt. Stojíme a čakáme kým

dostaneme pokyn, že môžeme prejsť.
Neviem v akom stave bola predtým táto
cesta, keď pred a aj za pokládkou nového
asfaltu je cesta úplne rozbitá. Zaujímavé je
aj to, že s novým asfaltom nezačínajú napr.
na konci dediny, kde začína už rozbitá cesta,
ale v strede ničoho, ak by som to mohol
takto nazvať. 
Za chvíľu, hore dobrým kopcom,
prichádzame na jeho vrchol a tu je odbočka
doprava, do hôr, do pútnického miesta
Szentkút. Nastáva veľká zmena. Cesta, ktorá
pokračuje ďalej, je rozbitá. My však ideme
po peknom hladkom asfalte, smerom hore,
stále iba hore. Ale pri kvalite tohto asfaltu to
ani nevnímame. Pred nami sa po pravej
strane objavuje obrovské záchytné
parkovisko. Asi po jednom kilometri druhé.
Tesne pred príchodom na pútnické miesto
je tretie záchytné parkovisko a na ľavej
strane sú murované stánky so suvenírmi a
náboženskými predmetmi, ktoré lemujú
cestu až po vstup do samotného pútnického
miesta Szentkút. Pre vstupom nás na pravej
strane víta tabuľa s nápisom: „ISTEN HOZTA
SZENTKÚTON, NEMZETI KEGYHELYÜNKÖN“
čo v preklade znamená - Vitajte vo Svätej
studni, našej národnej svätyni. Za ňou končí
asfalt a začínajú mačacie kocky, ale také
novodobé. Sú menšie, žulové. Na pravej
strane je novo postavená budova
informačného centra aj s kolonádou vpredu
v tvare bumerangu. Takto presne kopíruje
terén. Dalo by sa povedať, že architekt, aby
maximálne využil priestor pred budovou
informačného centra, osadil túto budovu
celkom na kraj. Predná časť budovy
korešponduje so vstupom do pútnického
areálu. Zadná časť je postavená na pilieroch,
lebo tam sa terén rapídne znižuje. Ale ani
tento priestor neostal bez využitia. Teraz je
tam naukladané naštiepané drevo.
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)
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RTVS uvedie k stému výročiu narodenia
Jána Pavla II. nový dokument

Bratislava 13. mája (TK KBS) „Drahí

Slováci, drahé Slovenky, pápež vie, ako
veľmi ho máte radi! Ale aj pápež vás
uisťuje, že vás má veľmi rád!“ Týmito
slovami si sv. Ján Pavol II. vyslúžil obrovský,
spontánny potlesk a skandovanie milióna
veriacich: „Nech žije Svätý otec!“ počas
svojej návštevy Slovenska dňa 22. apríla
1990 na letisku vo Vajnoroch. Nový
dokumentárny film RTVS s názvom „Svätec
milujúci Slovensko“, ktorý RTVS v premiére
uvedie v pondelok 18. mája 2020 o 21:30
na Dvojke, pripomína túto, pre Slovensko
mimoriadne významnú historickú udalosť
prostredníctvom protagonistov, ktorí boli
pri tom. „Prežili sme 41 rokov totality, v

ktorom povinným štátnym náboženstvom
bol ateizmus a naraz sa zmenil politický
režim a na Slovensko prišiel pápež... bola to
veľká udalosť,“ spomína hudobný vedec
prof. Juraj Lexmann, ktorý mal na starosti
prípravu a organizáciu hudobnej a
speváckej časti pápežskej svätej omše. 
„Začala sa svätá omša a naraz pápež ju
celebroval po slovensky. To nás prekvapilo,“
s nadšením hovorí významný slovenský
etnomuzikológ a vajnorský farník Ondrej
Demo, ktorý sa podieľal na príprave
podujatia a jeho sprievodných aktivít. 
Vtedajší arcibiskup Ján Sokol zasa
vysvetľuje, čo je dôvodom hlbokej úcty
Slovákov k nástupcovi svätého Petra a
prečo mal práve Ján Pavol II. k Slovensku
mimoriadny vzťah, ktorý okrem iného
vyjadril i prorockými slovami v roku 1996:
„Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní
Európy tretieho tisícročia: dobre si to
uvedomte!“
Zdroj: www.tkkbs.sk

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

1. čítanie: Sk 8, 5-8. 14-17
Ž: 66, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16+20
Refrén: Jasaj Bohu, celá zem. alebo Aleluja.
2. čítanie: 1 Pt 3, 15-18
Evanjelium: Jn 14, 15-21

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Pozornosť liturgie sa presúva k téme Ducha Svätého. Ježiš sľubuje dar tohto Tešiteľa. Je
dobré si všimnúť, že v krátkom úryvku evanjelia Pán spomína všetky osoby Trojice a
naznačuje väzby medzi nimi, ako napríklad vo výroku: „Ja som v svojom Otcovi“. Narážame
tiež na pomerne hmlistú väzbu „moje prikázania“. Nejde tu zrejme o príkaz milovať Boha a
blížneho, ale predovšetkým uveriť v Ježiša, v jeho moc a v jeho vykúpenie. Prikázanie tu
nemožno vnímať ako nariadenie, predpis či normu, ale ako ponuku, ktorú nám Darca života
predkladá, aby sme našli život. Dokážeme cez naše všedné starosti postrehnúť veľkosť takej
ponuky?          (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára
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eRko pretvorilo svoju kampaň "Vypni
telku, zapni seba!" na MINIdigi

Bratislava 13. mája (TK KBS) eRko –

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
pozýva k žitiu digitálnej miernosti.
„Vzhľadom na rozmach digitálnych
technológií, ktoré sa stali bežnou súčasťou
života nás i detí, sme sa rozhodli
aktualizovať doterajšiu kampaň Vypni telku,
zapni seba! a pretvorili sme ju na MINIdigi.
Chceme poukázať na dôležitosť digitálnej
miernosti ako cnosti zajtrajška,“ približuje
zámer kampane koordinátorka kampane
Dominika Bujdáková. 
„Naše deti sú prvou generáciou
vyrastajúcou v obklopení displejov. Je to
nová situácia, ktorú dennodenne rieši
každý rodič. Príliš veľa času na displejoch
neumožňuje človeku naplno rozvinúť svoj
tvorivý potenciál a v neposlednom rade
prílišné používanie digitálnych technológií
vedie k poruchám pozornosti. Preto cieľom
kampane MINIdigi je, aby deti a mladí
nachádzali správnu mieru vo využívaní
médií v digitálnej dobe,“ objasňuje cieľ
kampane predseda eRka Juraj Králik. 

eRko ponúka niekoľko možností ako sa
zapojiť do kampane aj tento rok. Na sedem
dní kampane, ktorá bude prebiehať v
termíne 25. – 31. 5. 2020, pripravilo eRko
jednoduchý, hodnotný program pre rodiny.
Cieľom rodinných aktivít je vytvoriť priestor
v rodinách na spoločné trávenie času, bez
používania technológií. Zároveň animátori
a realizátori kampane budú deti a mladých
vyzývať, aby obmedzili, zmiernili využívanie
tých digitálnych technológií, ktoré ich
zbytočne oberajú o vzácny čas. Ponúknu im
konkrétne tipy a výzvy ako ušetrený čas
využiť na vlastný rozvoj a budovanie
vzťahov. 
Viac o kampani MINIdigi a možnosť
zaregistrovať sa do kampane nájdete na
webovej stránke www.erko.sk/minidigi. Na
stránke je aj možnosť urobiť si svoj digitálny
audit. 
Aktivity MINIdigi DOMA, ktoré eRko
uverejňuje každý deň od 19. marca ako
alternatívu pre rodičov, ktorí museli zostať
doma s deťmi kvôli šíreniu koronavírusu, sú
súčasťou rodinného programu kampane
MINIdigi. Počas týždňa budú tiež každý deň
uverejňované rôznorodé námety. 
MINIdigi nadväzuje na celoslovenskú
kampaň Vypni telku, zapni seba!, ktorú
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev
detí organizuje od roku 2001.
Zdroj: www.tkkbs.sk  

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

LITURGICKÉ USMERNENIA
Pri vstupe do kostola je k dispozícii dezinfekcia na ruky (sväteničky zostávajú prázdne).

Znak pokoja pri sv. omši vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Pri sv. prijímaním
kňaz/rozdávateľ (sprevádzaný kurátorom s dezinfekciou) podáva sv. prijímanie na ruku -
položí vám hostiu na ľavú dlaň a pravou rukou si ju hneď (!) vložte 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 ako posledný. 
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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, farár - 0908 047 220; Pevná linka na faru - 057 4426 286;
email: rkcemerne@gmail.com a www.rkcemerne.sk.

VV čaSEčaSE oDoD 18.05.2020 18.05.2020 DoDo 24.05.202024.05.2020

Levoča 2020: J. E. Mons. Štefan Sečka oznamuje, že tohtoročná púť pri príležitosti sviatku
Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči dňa 5. júla 2020 nebude. K takémuto
rozhodnutiu ho viedla v prvom rade zodpovednosť za zdravie ľudí vzhľadom na
problematickú situáciu spojenú s pandémiou COVID-19. 2. júla 2020 sa plánuje televízny
prenos svätej omše z Mariánskej hory. Taktiež bude možnosť, aby jednotlivé farnosti či
skupiny individuálne putovali na Mariánsku horu, samozrejme pri zachovaní všetkých
aktuálnych nariadení a pravidiel.
Prosebné dni: Nasledujúce tri dni (pondelok až streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je
jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.
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.
Spoveď a sv. omša: Vo všedné dni je možné sa vyspovedať pri okne kancelárie. Až do
odvolania zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.
V kostole sú označené miesta - 44 miest dole, 28 miest na chóre, ktoré môžete zaujať
(rešpektujte pokyny kostolníka, prosím). Ostatní musia zostať vonku pri kostole. Či v kostole
alebo mimo kostola zachovajme odstup medzi sebou aspoň 2 metre (okrem členov spoločnej
domácnosti). Máte 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). Pri nedeľnom
slávení je možné využiť i dvor za budovou fary (pri dobrom počasí zvlášť s deťmi). Je tiež
ozvučený, prejdete tam pomedzi faru a garáž. 
ohlášky:
Jakub ADAM, syn Antona a Márie rod. Balintovej, bývajúci vo Vechci, a Michaela
MUSÁKOVÁ, dcéra Mariána a Anny rod. Artimovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 1.
krát.
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LITURgIcKÝLITURgIcKÝ PRogRaMPRogRaM oDoD 18.05.2020 18.05.2020 DoDo 24.05.202024.05.2020

„Odlúčenie znásobuje lásku.“ (neznámy prameň)

PPoNDELoKoNDELoK 18.05.202018.05.2020
Prosebný deň 

Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

Sv. omša: 1830 + Júlia Fincická (nedož. 110 r.) 
a Ján Soták (nedož. 110 r.) 

UU ToRoKToRoK 19.05.202019.05.2020
Prosebný deň 

Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

Sv. omša: 1830 + Jozef Keleš  

SS TREDaTREDa 20.05.202020.05.2020
Sv. omša z nasledujúcej slávnosti  

Sv. omša: 1600 na úmysel celebranta  

Sv. omša: 1830 + Kamil Samsely 

ŠŠ TVRToKTVRToK 21.05.202021.05.2020
Nanebovstúpenie Pána (slávnosť)
– prikázaný sviatok 

Sv. omša: 1600 + Michal a Mária, Jozef 
a Anna Gonosoví  

Sv. omša: 1830 za farnosť   

PP IaToKIaToK 22.05.202022.05.2020
Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

(ľubovoľná spomienka)

Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

Sv. omša: 1830 + Ján a Margita Durkošoví  

SS oBoTaoBoTa 23.05.202023.05.2020 Sv. omša: 1830 + Helena Fedačková      

NN EDEľaEDEľa 24.05.202024.05.2020

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Sv. omša: 730 (SENIORI) + Ján Bumbera  

Sv. omša: 900 ZBP Ľubica, Jaroslava a Ondrej      

Sv. omša: 1030 za farnosť  


