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Tajomstvo Najsvätejšej Trojice

V mene
Otca

Ducha                           i                         Svätého

Syna

V každom prežehnaní vyznávame:
Boha Otca, ktorý je Hlava, Stvoriteľ; Boha Syna, ktorý od Otca zostúpil

k nám a vykúpil nás na kríži; Boha Ducha Svätého, cez ktorého nás
Otec objíma a spája nás navzájom i so sebou v Synovej Cirkvi.
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K rekonštrukcii

kostola sv. Anny a

Joachima...

Tohtoročnú jar si budeme dlho pamätať.

Kvôli šíriacemu sa koronavírusu bolo azda
všetko ináč, než býva zvykom. Ovplyvnilo to
aj naše plány i konkrétne práce na
rekonštrukcii strechy a fasády nášho starého
kostola.
Akonáhle to umožnila situácia, tak aj s
ohľadom na bezpečnosť pri realizácii
následných prác obnovy kostola Sv.
Joachima a Anny, ale aj z dôvodu ochrany
objektu pred zásahom blesku, bolo
zrealizované uzemnenie bleskozvodu. V
nespevnenej časti terénu po obvode kostola

bol uložený zemniaci pás pripojený k
zvodom na fasáde (za bezplatné výkopové
práce ďakujeme p. Rastislavovi Matimu).
Nasledovala nenáročná úprava výškovej
úrovne lešenia v súvislosti s vytvorením
optimálneho prístupu k otvorom pri
zvonoch v hornej časti veže pre
klampiarskych majstrov pod vedením Mgr.
M. Balka. Jednalo sa o oplechovanie
vodorovnej časti týchto otvorov po celom
obvode veže s tým, že pri vonkajšom okraji
obrys parapetného plechu kopíruje oblúkmi
zdobenú rímsu pod ním a v rámci plochy sa
tu nachádza symbolických 12 stĺpov, ktorých
kruhové prierezy boli ďalším spestrením
klampiarskej práce (viď foto).

Súčasne prebiehali posledné kroky pri
výbere zhotoviteľa vonkajších omietok,
ktorým je Ing. František Jakubov - STAVELIT
zo Sečovskej Polianky. Svojimi referenciami
v oblasti obnovy fasády sakrálnych stavieb a
prístupom k veci nás presvedčil a v druhom
júnovom týždni začne s prácami. Na základe
podmienok, ktoré určil Krajský pamiatkový
úrad Prešov vo svojom rozhodnutí k zámeru
obnovy národnej kultúrnej pamiatky sa v
najbližšom čase uskutoční stretnutie
zamestnanca KPÚ Prešov so zhotoviteľom
stavby a súčasne bude odsúhlasená farba
omietky. Jedná sa o minerálnu šľachtenú
omietku na voľne štruktúrované alebo
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celý jún s božským

srdcom

„Aby Boh spasil človeka, ktorý sa stal
obeťou vlastnej neposlušnosti, chcel mu dať
„nové srdce“ verné jeho vôli lásky. Toto
Srdce Krista, majstrovské dielo Ducha
Svätého, ktoré začalo biť v Máriinom
panenskom lone a ktoré bolo prebodnuté
kopijou na kríži, sa tak pre všetkých stalo
nevyčerpateľným prameňom večného
života. Toto Srdce je teraz zárukou nádeje
pre každého človeka.“ (SV. JÁN PAVOL  II.)

V kresťanskom svete je za najväčšiu

šíriteľku úcty k Božskému Srdcu ustanovená
francúzska rehoľníčka svätá Margita Mária
Alacoque, ktorá zomrela v Paray le Monial
17. 10. 1690 ako 43-ročná. V tomto
kalendárnom roku si pripomíname 330 rokov
od jej úmrtia. Zároveň si v tomto roku
pripomíname 100 rokov od vyhlásenia
Margity Márie Alocoque za svätú pápežom
Benediktom XV. v roku 1920.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zasväcujem sa
ti. Odovzdávam Ti celého seba, svoj život,
svoje myšlienky a skutky, utrpenia a bolesti
s tým zámerom, že ťa chcem uctiť, milovať a
oslavovať. Chcem ti celý patriť, aby som
všetko robil z lásky k tebe. Chcem svoje

srdce odvrátiť od všetkého, čo sa ti nepáči.
Najsvätejšie Srdce, volím si ťa za jediný cieľ
svojej lásky, za ochrancu môjho života, liek
mojej slabosti a nestálosti, za náhradu
všetkých hriechov môjho života, za moje
útočište v hodine smrti a záruku mojej
spásy. Láskavé Srdce, buď mojím
ospravodlivením u nebeského Otca a odvráť
odo mňa jeho spravodlivý hnev. V teba
skladám všetku svoju dôveru. Hoci sa pre
svoju slabosť a hriešnosť obávam, predsa
mi tvoja dobrotivosť dodáva nádej. Znič vo
mne všetko, čo sa ti nepáči a protiví. Daj,
nech Tvoja čistá láska tak hlboko vnikne do
môjho srdca, aby ma nič neodlúčilo od teba.
Pre tvoju nekonečnú dobrotu ťa prosím,
nech je moje meno hlboko zapísané v
tvojom Srdci, aby som žil a zomrel ako tvoje
vlastníctvo. Amen. 

(podľa svätej Margity Márie Alacoque)

Na Slovensku sa o šírenie úcty k Božskému
Srdcu Ježišovmu zaslúžilo Spoločenstvo
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Litave –
farnosť banskobystrickej arcidiecézy (Spolok
Božského Srdca schválený Ordinariatom r.
1865 v Litave) V tomto kalendárnom roku si
pripomenieme 155. výročie od jeho
založenia. 

Zdroj: Brožúra – Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho v Litave pre svojich členov v r. 2019                                                                                      

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 

filcované povrchy na minerálnom podklade.
Predpokladané trvanie prác v časovom
horizonte 4 týždňov by malo postačovať aj
na prípravu odpustovej slávnosti.  
Po realizácii omietok na fasáde veže bude
nasledovať výmena strešnej krytiny spodnej
strechy, čím bude ukončená prvá etapa

obnovy kostola Sv. Joachima a Anny, obnova
veže.
Kvôli finančnej situácii a neistote podpory z
verejných zdrojov môžeme nateraz
realizovať len túto prvú etapu.

(Za FER pripravil Ing.arch. Marek Záhorák)     
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Modlitba k

Najsvätejšej Trojici

Sláva buď Bohu Otcovi, 

ktorý ma svojou všemohúcnosťou vyviedol z
ničoty a stvoril na svoj obraz. 
Sláva buď Bohu Synovi, ktorý ma skrze svoje
milosrdenstvo vykúpil z pekla a otvoril mi
brány nebies. 
Sláva buď Bohu Duchu Svätému, ktorý ma

svojou milosťou posvätil pri svätom krste a
ešte neprestajne posväcuje nespočetnými
milosťami, ktoré každodenne prijímam z
jeho nekonečného dobrodenia. 
Sláva buď všetkým trom božským osobám,
Najsvätejšej Trojici, ako bolo na počiatku,
tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov.
Amen.    
Klaniam sa ti, Najsvätejšia Trojica, 
ctím ťa a s najponíženejšou vďačnosťou ti
vzdávam vďaky, že si nám zjavila toto slávne
a nepochopiteľné tajomstvo.
Prosím ťa, udeľ mi milosti, aby som až do
smrti zotrval(a) vo vyznávaní tejto viery, a
tak si zaslúžil(a) uvidieť a chváliť v nebi po
všetky veky jediného Boha v troch osobách,
v ktorého už tu na zemi pevne verím: Boha
Otca, Boha Syna, Boha Ducha Svätého.
Amen.

Zdroj: Internet
(spracovala Anna Sabolová ml.)   

Modlitby

1. čítanie: Ex 34, 4b-6. 8-9
Ž: Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56
Refrén: Chvála ti a sláva naveky.
2. čítanie: 2 Kor 13, 11-13
Evanjelium: Jn 3, 16-18

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Boh nie je osamelá bytosť plávajúca bez času
prázdnotou nekonečna. V skutočnosti je
spoločenstvom troch osôb, ktoré sa navzájom
prenikajú takou láskou, že sú jedno bytie. Takéto intenzívne spoločenstvo je gejzírom
života, ktorý Boha v skutočnosti obklopuje. Do tohto pulzu pravého života je pozvaný
človek. I keď sa môže k nemu pripojiť len nepatrnou mierou svojich síl, Boh túto možnosť
otvoril svojou bezmedznou láskou. Priblížil sa k človeku až neuveriteľne blízko, vydal sa za
neho na smrť. A to všetko len preto, aby bolo možné byť s Bohom. Akú veľkú lásku má Boh!

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára
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Tour de Hungary
Deň „ŠTVRTÝ“

My sa obraciame dopredu a tu je

kamenný most cez malý potok. Hneď za
mostom sú na ľavej strane štyri vlajky –
maďarská, poľská, slovenská a vatikánska.
Hneď za nimi sa cesta rozdeľuje. Hore,
naľavo, už iba chodník, okolo ktorého je
štrnásť zastavení krížovej cesty. Druhá cesta,
ktorá ide ďalej, odprevádza pútnikov rovno
ku národnej svätyni. My si vyberáme teraz
tretiu možnosť. Ešte pred mostom
odbočujeme doprava a schádzame cestou
dole k Pútnickému domu (vyzerá ako dobrý
hotel), kde na prízemí je Reštaurácia
svätého Jakuba. Aj táto budova prešla
nedávno kompletnou rekonštrukciou.
Zvonku aj zvnútra. Hneď vedľa pútnického
doma v tieni briez je veľké množstvo lavičiek
a stolov a oproti nim sú unimobunky
pripravené na predaj občerstvenia. Dnes sú
lavičky prázdne a všetky unimobunky
zatvorené. Možno aj preto, že je pondelok.
Sadáme si vonku na zastrešenú terasu a
čakáme na obsluhu. Za chvíľu k nám
prichádza čašníčka a zrazu nastal problém.
Ona nevie po slovensky, my po maďarsky.
Chlapci sa s ňou snažia komunikovať po
anglicky, ale asi v tomto jazyku nie je doma.
Ale chytá sa. Asi si potrebovala osviežiť
pamäť. Tak asi po štvrťhodine jej chlapci
vysvetľujú čo chceme, všetko si zapisuje a
onedlho nás už aj obsluhuje. Najprv tekuté.
Skoro všetci si dali džús z čiernych ríbezlí. Za
polievkou a druhým jedlom sme trošku
dlhšie čakali, ale nevadí. Veď sme už v cieli
dnešnej cyklopúte. Kým sa najeme, tak

krátka informácia o dnešnej ceste na bicykli.
Prešli sme 60,751 km, s priemernou
rýchlosťou 25,8 km/hod. a s čistým časom
na bicykli 2 hodiny a 21 minút. Možno
preto, že sme v horách, teplomer ukazuje
26°C, čo nám celkom vyhovuje. Čas
príchodu do pútnického areálu Szentkút –
12:55. 
Po dvoch hodinách strávených pri trávení
obeda sa premiestňujeme k miestu, kde sú
ubytovacie jednotky pre pútnikov. Je to päť
samostatných objektov, ktoré kopírujú
úpätie hory a sú pospájané spojovacími
chodbami. Najbližšie k bazilike sú iba
toalety a sprchy. Nasleduje obrovská
jedáleň a potom spojovacou chodbou
prechádzame k jednotlivým pútnickým
bunkám (takto to nazvem) v jednej bunke sú
tri obrovské izby, v ktorých je šesť veľkých
vysokých posteli, pri nich nočné stolíky, v
strede je stôl so šiestimi stoličkami.Jedna
stena je celá presklená a v nej je vchod
priamo z vonku od parkoviska. Druhý
východ/vchod z tejto miestnosti je presne
na opačnej stene, ktorá je celá olemovaná
skriňami, a vedie na širokú priestrannú
chodbu, kde sú tri okrúhle stoly, okolo nich
po šesť stoličiek a je tu aj komplet vybavená
veľká kuchynská linka (s pecou,
mikrovlnkou, dvoma chladničkami, riadom,
...) a hneď za ňou sú osobitné sprchy a
toalety pre imobilných, ženy a mužov. Celý
komplex je poprepájaný chodbami, to
znamená, že keď prší pútnik sa tu môže
pohybovať úplne v suchom prostredí a
prechádzať z jednej bunky do druhej. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)
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Zakladateľka škôl pre ženy na Spiši medzi
kandidátmi na blahorečenie

Poľsko 1. júna (TK KBS) Poznanský

arcibiskup metropolita Stanislav Gądecki
otvoril prerušený diecézny proces
beatifikácie Božej služobníčky Jadwigy
Działyńskej Zamoyskej (1831-1923),
zakladateľky ženských domácich škôl v
Poľsku a na Spiši. 
Podľa slov miestneho arcibiskupa
metropolitu "ide o vzor vlastenectva,
hlbokej viery, čnostnej a hrdinskej postavy v
dejinách európskeho priestoru. Svätosť, je
povolaním všetkých pokrstených a vďaka
Hedvige Zámoyskej ľahšie pochopíme, že
všetky životné stavy sa vďaka pôsobeniu
Božej milosti, oddanosti a vytrvalosti
každého z nás, môžu stať každodennými
spôsobmi zasvätenia" dodáva Gądecki.
Hedviga Zámoyská obetovala svoj život
službou pre druhých. Ženské domáce
pracovné školy, ktoré založila, umožnili
niekoľkým tisícom absolventkám nielen
nadobudnúť moderné vedomosti o vedení
domácnosti, ale aj získať hlbokú
náboženskú formáciu, vrátane vedomostí a
gramotnosti. 

Slová veľkého uznania pre školy a samotnú
zakladateľku adresovali pápežskými breve
pápeži Lev XIII., a svätý Pius X. Hedviga
napísala množstvo náboženských a
vzdelávacích diel, ktoré boli preložené do
francúzštiny, angličtiny, španielčiny a
taliančiny. Vypracovala školské výtlačky a
dokonca aj učebnice o pekárstve a
mliekarenstve.
Na Spiši žili v minulosti zasvätené osoby,
ktoré sú zapísané v cirkevnom
martyrológiu. Svätá Kinga dcéra Belu IV.,
zakladateľka a donátorka kráľovského
mesta Podolínec alebo blahoslavený
Stanislav Papczyński pôsobiaci 7. rokov v
bývalom piaristickom gymnáziu v Podolínci. 
Prvé prípravy procesu beatifikácie Hedvigy
začali už v 30. rokoch 20. storočia, ktoré
inicioval vtedajší primas Poľska kardinál
August Hlond. Pri tejto príležitosti bola
vydaná modlitba za jej blahorečenie spolu z
jej fotografiou a krátkymi životopisnými
údajmi. 
Všeobecné myslenie Božej služobníčky
Hedvigy bolo priekopnícke v mnohých
oblastiach. Myslela ďaleko dopredu. Dnes
nás môže zaujať rozsah jej záujmov,
múdrosť, fantázia a logika, s ktorou
hovorila o veľmi náročných témach:
"náboženských, politických či
ekonomických". Telo Hedvigy sa nachádza v
kaplnke krypty hradu Kórnik v sídle rodiny
Działyńských.

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.
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VV čASEčASE ODOD 08.06.2020 08.06.2020 DODO 14.06.202014.06.2020

Protiepidemické opatrenia platné od 3. júna: dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v
nedele a sviatky; vstup a pobyt v kostole s rúškom (výnimku majú ženích s nevestou a
prvoprijímajúce deti); dezinfekcia rúk pri vstupe; šachovnicové sedenie (medzi obsadenými
miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je
potrebné v radoch alternovať); dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky,
resp. do lakťového ohybu); nepodávať si ruky; z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú
nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;
usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v
rizikových skupinách; rozdávanie svätého prijímania na ruku; častá dezinfekciu priestorov,
hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. 
Úplné odpustky: Veriaci, ktorý sa zúčastní pri slávení Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi na
recitovaní (speve) hymnu Tantum ergo – Ctime túto sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných
podmienok úplné odpustky. Eucharistická procesia po Čemernom v tomto roku nebude. 
Slávnosť prvého svätého prijímania bude v našej farnosti na budúcu nedeľu 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.    
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.

Ohlášky:
Štefan TOMKO, syn +Štefana a Mariany rod. Bartkovej, bývajúci v Kamennej Porube, a
Zuzana KARAFOVÁ, dcéra Petra a Ľuboslavy rod. Kosturovej, bývajúca v Kamennej Porube,
ohlasujú sa 2. krát.

Ján KRIŠO, syn Miroslava a Daniely rod. Baranskej, bývajúci v Čemernom, a Sandra
TOMÁŠOVÁ, dcéra Richarda a Jarmily rod. Sabolovej, bývajúca vo Vranove nad Topľou,
ohlasujú sa 1. a 2. krát.
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LITURgICKÝLITURgICKÝ PROgRAMPROgRAM ODOD 08.06.2020 08.06.2020 DODO 14.06.202014.06.2020

„Kľud nikdy nedosiahneš tým, že sa vyhneš životu.“ (z filmu „Hodiny“)

PPONDELOKONDELOK 08.06.202008.06.2020 Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

Sv. omša: 1830 + Ján (nedožitých 110 rokov), 
Júlia a Ján Nutároví 

UU TOROKTOROK 09.06.202009.06.2020 Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

Sv. omša: 1830 + Jozef Keleš  

SS TREDATREDA 10.06.202010.06.2020
Sv. omša z nasledujúcej slávnosti

Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

Sv. omša: 1830 + Helena Fedačková 

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 11.06.202011.06.2020
NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO
TELA A KRVI (SLÁVNOSŤ) –
prikázaný sviatok  

Sv. omša: 1600 za farnosť       

Sv. omša: 1830 + Peter (1. výročie) a Marcela     

PP IATOKIATOK 12.06.202012.06.2020 Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

Sv. omša: 1830 + Verona Šimková (1. výročie)        

SS OBOTAOBOTA 13.06.202013.06.2020
Sv. omša z nasledujúcej nedele 

Sv. omša: 1830 + Ján, Mária, Anna, Mária 
a zosnulí z rodiny Vojtkovej       

NN EDEľAEDEľA 14.06.202014.06.2020

11. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 730 (SENIORI) ZBP Peter (50 rokov)  

Sv. omša: 900 za farnosť        

Sv. omša: 1030 za prvoprijímajúce deti 
a ich príbuzných  


