
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou

Ročník XII./2020 Číslo 26

Analógia vývoja (odpoveď na otázku: Potrebujem birmovku?)

Vývojové štádiá človeka (podľa vedeckej teórie):
Homo habilis Homo erectus Homo sapiens 

Vývojové štádiá rímskokatolíka (podľa náuky Cirkvi):
Sviatosť krstu Sviatosť Eucharistie Sviatosť birmovania

„Sviatosťami uvádzania do kresťanského života, t.j. krstom, birmovaním a Eucharistiou, sa
kladú základy celého kresťanského života.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi 1212)
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15 minút s...
Keď sa chceme niečo naučiť, často si

hovoríme, len 15 minút denne a bude to
stačiť. Krôčik po krôčiku, štvrťhodinku
denne, so železnou pravidelnosťou. Je to tak
aj s rozhovorom s Bohom? Istý kňaz hovoril,
že sa často stretáva s názorom, že človek by
sa mal modliť vtedy, keď sa na to „cíti“. Ale
tento kňaz aj poznamenáva, že keď sa
človek bude modliť len vtedy, keď mu to je
príjemné a keď sa mu to hodí, bude sa
modliť čím ďalej tým menej, až napokon
úplne prestane. Mnohokrát sme ochotní
vynaložiť veľké úsilie i sebazapieranie na
dosiahnutie rôznych vecí, zatiaľ čo pri
modlitbe sa radšej riadime zásadou „kam
vietor, tam plášť“. Lenže aj tu platí len 15
minút a bude to stačiť... 
Boh má svoj špecifický jazyk, ktorým s nami
komunikuje, a pri jeho osvojovaní platia
podobné pravidlá, akými sa riadi napríklad
výučba cudzích jazykov. Prvé a
najdôležitejšie pravidlo je, že Boží jazyk sa
najlepšie naučíme komunikáciou s Bohom.

Ďalším pravidlom je nebáť sa komunikovať
aj s chybami. A tretím pravidlom je
pravidelnosť a vytrvalosť. Svojich 15 minút
s Bohom strávme na vopred vybranom
mieste, ideálne pred bohostánkom.
Vytrvajme takto v každodennej modlitbe.
Naše negatívne emócie sa neraz snažia
umlčať našu modlitbu, stretnutie s Bohom a
práve vtedy by sme mali volať k Bohu ešte
hlasnejšie a vytrvalejšie. Je logické, že ak je
naša modlitba príkladom správneho
spojenia s Bohom, ten „Zlý“ sa bude
usilovať urobiť všetko pre to, aby nás od nej
odradil. Nebuďme preto prekvapení a
zmätení, že pociťujeme k modlitbe aj
nechuť. Je to súčasťou nášho duchovného
zápasu. Najdôležitejšou formou Božej
komunikácie je ticho. Slová sú len prípravou
na ponorenie sa do Božieho ticha. Istý kňaz
vo svojom príbehu spomína, ako častokrát
vídaval v kostole pred bohostánkom kľačať
jednoduchého, negramotného roľníka –
niekedy aj celé hodiny. Spýtal sa ho, o čom
sa rozpráva s Bohom. On odvetil: „Nič
nehovorím, ani Ježiš nič nehovorí. Ja sa
pozerám na neho a on sa pozerá na mňa.“
Presne to je podstata modlitby, s láskou
hľadieť na Ježiša a nechať Jeho pohľad
spočinúť na sebe. Aby sme sa potom mohli
s rovnakou láskou pozerať aj na svojich
blížnych a svet okolo.
Zdroj:  CZONTOS, Martin: 15 minút s Ježišom

(spracovala Jana Dzurovčinová)
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Pri čítaní Svätého
písma
Bože, vo Svätom písme

hovoríš k nám, ľuďom.
Keď beriem do rúk Bibliu,
chceš prehovoriť ku mne.
Otvor mi srdce,
aby som v tvojich slovách
objavil tvoje srdce.
Zošli mi svojho Svätého Ducha,
aby som porozumel tvojím slovám,
spoznal v nich teba,
ktorý prebývaš pri mne a vo mne,
ktorý sa mi prihováraš,
lebo ma miluješ
a chceš mi ukázať cestu k pravému životu.
Daj, nech v tvojich slovách
Objavím spásu a uzdravenie.

Niekedy ma slová v Biblii nahnevajú.
Daj, nech práve vďaka týmto slovám
spoznám,
kto v skutočnosti si a kým som ja pred

tvojou tvárou.
Svätý Augustín raz povedal,
že Božie slovo je mojím nepriateľom iba
vtedy,
keď sám so sebou zaobchádzam ako s
nepriateľom.
Keď sa spriatelím sám so sebou,
Bude aj Božie slovo mojím priateľom.

Daj, nech sú mi tvoje slová slovami priateľa,
ktorý mi otvára oči,
aby som uvidel pravdu
o svojom živote a o tajomstve
tvojej nepochopiteľnej lásky.
slovami priateľa, ktorý ma sprevádza
a upozorňuje na mnoho vecí,
ktoré by som ináč prehliadol.
Daj, nech sú mi tvoje slová
slovami uzdravenia a očistenia
od všetkých zraňujúcich a krutých slov,
ktoré som počul.
Nech sa všetky ničivé slová,
ktoré sa vo mne občas hromadia,
premenia na slová života.
Stoj pri mne vo svojom slove a daj,
nech ťa môžem vnímať ako toho,
ktorý prehovára k ľudským srdciam
a v slovách, ktoré budem s bdelým srdcom
čítať,
hovorí práve ku mne. Amen.

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

Modlitby
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Panna Mária,
Pomocnica kresťanov

Liturgická spomienka tohoto titulu Panny
Márie pripadá na 24. máj.

“Auxilium Christianorum“ – Pomocnica

kresťanov – je krásny titul, ktorý bol daný
Panne Márií. Je známy najmä zo zvolaní v
Loretánskych litániách. O nepoškvrnenom
počatí, o bolestiach a nanebovzatí Panny
Márie bolo napísaných mnoho kníh a
traktátov, ktoré sa zaoberali najmä
vyhlásením dogiem viery (toho, čo treba
veriť). Tak vznikla teologická veda
mariológia. Pomenovanie Panny Márie ako
„Pomocnice kresťanov“ vzniklo zrejme
počas pontifikátu pápeža sv. Pia V. (1566 –
1572). Na pamiatku slávneho a
definitívneho víťazstva kresťanov nad
Turkami v bitke pri Lepante pápež ustanovil
sviatok Ružencovej Panny Márie.Vzývanie
Panny Márie ako „Pomocnice kresťanov“
však zrejme neustanovil priamo pápež, ako
sa pôvodne hovorilo. Vojaci, vracajúci sa z
bitky, prechádzali cez Loreto a tam
poďakovali Panne Márií, ktorú vzývali ako
svoju Pomocnicu, Pomocnicu kresťanov.
Zástavu flotily zanechali v chráme
zasvätenom Panne Márií v meste Gaeta, v
ktorom je zachovaná dodnes. Pápež
Klement VIII zverejnil okolo roku 1576
litánie aj s týmto označením a stali sa známe
ako loretánske litánie. Ustanovenie
samotného cirkevného sviatku Panny Márie
Pomocnice kresťanov súvisí s
prenasledovaním a väznením pápeža za
vlády Napoleóna I. Ten v konflikte s
pápežom rozhodol o jeho premiestnení do

Francúzska, kde ho najskôr v Grenobli a
neskôr na zámku vo Fontainebleau
zadržiaval. Pápež po svojom oslobodení
vzdával vďaky Panne Márií a oficiálne na
deň svojho návratu do Ríma 24. mája,
ustanovil sviatok Panny Márie Pomocnice
kresťanov.
Radostné zvolanie „Pomocnica kresťanov“
bolo zvečnené v „obraze vzývania“.
Benátsky senát sa rozhodol napísať pod
veľkým obrazom pripomínajúcim bitku pri
Lepante v Palazzo Ducale vetu: „Ani
mocnosti, ani zbrane, ani velitelia nás
nedoviedli k víťazstvu, ale Ružencová Panna
Mária.“ Vedľa starého názvu „Consolatrix
affictorum“ (Potešenie zarmútených) a
„Peccatorum refugium“ (Útočisko
hriešnikov) bolo pridané pomenovanie
„Auxilium Christianorum“(Pomocnica
kresťanov).
Kult Pomocnice kresťanov pokračoval aj
naďalej. Mal vzostupy aj pády. V
devätnástom storočí sa o úctu k Pomocnici
zaslúžili hlavne bl. Bartolo Longo a sv. Ján
Bosco.
Celé kontinenty a národy majú Pannu Máriu
Pomocnicu kresťanov ako nebeskú
patrónku: Austrália od roku 1844, Čína od
roku 1924, Argentína od roku 1949, Poľsko
od začiatku 19. storočia. Uctievajú si ju aj v
krajinách východnej Európy. Nádherná
bazilika Panny Márie Pomocnice kresťanov
sa nachádza v Turíne. Stojí tam vďaka sv.
Jánovi Boscovi. 

Zdroj: www zivotopisysvatych.sk
(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 



stran
a 5

Opus Dei ponúka veriacim možnosť urobiť
si duchovnú obnovu doma

Bratislava 19. mája (TK KBS) Spravte si

duchovnú obnovu doma. "Situácia, ktorú
prežívame, nie je bežná, no sv. Josemaría
nás naučil vidieť za všetkým milujúcu Božiu
ruku, ktorá i zo zla môže vyťažiť dobro,"
pozýva veriacich na svojej stránke Opus
Dei. 
"Duchovná obnova sa spravidla koná raz
mesačne. Je to čas venovaný Bohu, ktorý
umožňuje pokročiť na ceste k svätosti, k
prehĺbeniu kresťanského života. Inými

slovami, je to nástroj prehĺbenia nášho
priateľstva s Ježišom Kristom a zlepšenia
mnohých prirodzených stránok nášho
života," uvádza. K dispozícii je
audionahrávka rozjímania a dva texty na
duchovné čítanie. Potom nasleduje
spytovanie svedomia, modlitba svätého
ruženca a modlitba Svätého Otca pred
milostivým obrazom Matky Božej. 
Opus Dei pôsobí na Slovensku najmä v
hlavnom meste, no svoju činnosť pre
mužov aj ženy ponúka taktiež v Košiciach a
mesačné stretnutia sú aj v Nitre. Založil ho
Josemaría Escrivá, ktorý bol v roku 1992
blahorečený a o desať rokov neskôr aj
svätorečený. Na Slovensku vyšla minulý rok
zbierka novinárskych rozhovorov
"Rozhovory s Monsignorom Escrivá".

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

1. čítanie: Sk 1, 12-14
Ž: 27, 1. 4. 7-8a
Refrén: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine
žijúcich. Alebo Aleluja.
2. čítanie: 1 Pt 4, 13-16
Evanjelium: Jn 17, 1-11a

Krátke zamyslenie na evanjelium:
V evanjeliu zaznela tzv. Veľkňazská modlitba Krista za učeníkov. Takto Pán prosí za nás.
Vyprosuje nám poznanie Boha. A potom prichádza neuveriteľné konštatovanie: „A v nich
som oslávený.“ Skutočne môže byť Boží Syn oslávený v človeku, dokonca práve v nás? Taký
paradox, veď sme hriešni, slabí, zlyhávajúci ľudia! Oslávenie ale nie je v sile našej
dokonalosti, ale v tom, že napriek všetkým slabostiam patríme Bohu a prijali sme ho do
svojho života. Nesieme veľkú dôstojnosť, aj keď sme len celkom obyčajní ľudia. Sme Božou
slávou, keď žijeme v súlade s Bohom. To je konkrétny prejav Ducha Svätého v našom
živote.        (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára
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Wojtyłovci: Obyčajná rodina, ktorá nám
ukazuje ako žiť blízko Boha

Poľsko 18. mája (TK KBS) "Wojtyłovci, ako

hovorí pápež František, sú svätci z nášho
susedstva – normálni, obyčajní ľudia, ktorí
dokazujú, že aj vo veľmi ťažkej ekonomickej
situácii, v čase choroby, ale aj v prípade
úmrtia dvoch detí je stále možné dôverovať
Pánu Bohu a byť blízko neho," hovorí o.
Andrzej Scąber, delegát krakovského
metropolitu pre kanonizačné procesy
rodičov Jána Pavla II., ktoré sa slávnostne
začali 7. mája vo Wadowiciach.
„Spomienky na rodičov sv. Jána Pavla II. – a
to najmä vo Wadowiciach a Krakove – boli
stále živé. Od ich smrti síce uplynula dlhá
doba, ale ešte stále žijú ľudia, ktorí osobne
poznali rodičov Karola Wojtyłu. Posnažíme
sa k nim dostať a poprosiť ich, aby aj oni
prispeli svojím svedectvom,“ povedal o.
Andrzej Scąber. Dnes ešte žijú spolužiaci

Karola Wojtyłu st. zo školských čias –
Eugeniusz Mróz a Halina Kwiatkowska. O.
Andrzej Scąber dodáva, že okrem toho
budú v rámci procesu vypočutí svedkovia "z
počutia", teda deti či vnuci priamych
svedkov života Božích Služobníkov. "Sám
pápež – v istom zmysle – bude priamym
svedkom svätosti svojich rodičov. Existuje
mnoho textov, ktoré potvrdzujú to, že to
boli skutočne výnimoční ľudia," dodáva o.
Scąber, pričom zdôrazňuje, že Ján Pavol II.
často spomínal na svojho otca, s ktorým ho
spájalo vnútorné duchovné puto; a hoci si
mamu pamätal menej, vždy ju nosil vo
svojom srdci – až do smrti.
Na prahu procesu blahorečenia môžeme
povedať, že Emilia a Karol Wojtyłovci sú
budúci patróni rodiny. "Dnes rodina zažíva
krízu – sme svedkami množstva rozvodov,
voľných zväzkov či odmietnutých detí.
Rodina Wojtyłovcov – ako hovorí pápež
František – sú svätci z nášho susedstva –
normálni, obyčajní ľudia, ktorí dokazujú, že
aj vo veľmi ťažkej ekonomickej situácii, v
čase choroby, ale aj v prípade úmrtia dvoch
detí je stále možné dôverovať Pánu Bohu a
byť blízko neho," hovorí o. Scąber.

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. prijímaní
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 25.05.2020 25.05.2020 DODO 31.05.202031.05.2020
Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Zároveň je dnes 54. svetový deň spoločenských
komunikačných prostriedkov a Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne.
Letné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň.
Obsah letných kántrových dní: prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

slávnosť prvého svätého prijímania bude v našej farnosti 14. júna pri sv. omši o 1030.
Evanjeliár: V tomto Roku Božieho slova začíname nedele a slávnosti sláviť sprievodom s
evanjeliárom, knihou obsahujúcou sviatočné evanjeliá, ktorú sme pri tejto príležitosti pre našu
farnosť zakúpili. Evanjeliár je pri slávnostných omšiach nesený na úvod v sprievode, potom je
položený na oltár a po prečítaní evanjelia uložený na pripravené miesto. Ak sa používa
evanjeliár, ostaňme po prečítaní evanjelia stáť, až pokiaľ nie je na to miesto položený. Vzdáme
tak úctu Pánovmu slovu. Následne sa na homíliu posadíme.
Odpustky: Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni,

Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné
odpustky.
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 2.krát.



vYDÁva

Združenie veriacich PRO NOBIs čemerné
Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0908 047 220; 

Redakciu vedie: M. Stanko; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík
Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na mariannum@gmail.com vždy vo štvrtok do 12:00 

Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

LItURgICKýLItURgICKý PROgRamPROgRam ODOD 25.05.2020 25.05.2020 DODO 31.05.202031.05.2020

„Šíriť slávu činmi, tak si počína mužnosť.“ (Vergílius)

PPONDELOKONDELOK 25.05.202025.05.2020 Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

sv. omša: 1830 + Mária (nedožitých 90 rokov), 
Jozef, Juraj, Mária, Juraj 

UU tOROKtOROK 26.05.202026.05.2020
Sv. Filipa Neriho, kňaza

(spomienka) 

Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

sv. omša: 1830 + Karol 

ss tREDatREDa 27.05.202027.05.2020
Kántry

Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

sv. omša: 1830 + Juraj (30. výročie) 
a Mária Kaňuchoví 

ŠŠ tvRtOKtvRtOK 28.05.202028.05.2020 Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

sv. omša: 1830 + Michal a Mária (5. výročie) 
Mudrákoví   

PP IatOKIatOK 29.05.202029.05.2020
Sv. Pavla VI., pápeža (ľubovoľná

spomienka) 

Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

sv. omša: 1830 ZBP Marián Musák s rodinou   

ss OBOtaOBOta 30.05.202030.05.2020
Sv. omša z nasledujúcej slávnosti

sv. omša: 1830 ZBP Viera        

NN EDEľaEDEľa 31.05.202031.05.2020

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
(SLÁVNOSŤ)

sv. omša: 730 (SENIORI) za farnosť   

sv. omša: 900 + Mária Mičejová       

sv. omša: 1030 ZBP Jozef, Aneta a Andrea


