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Ešte o Cirkvi... 

„Cirkev“ sa vo Svätom písme označuje výrazom ekklesia (z gréckeho slovesa ek-kalein, „volať

z“; z neho je latinské Ecclesia, francúzske Église talianske Chiesa), ktorý znamená „zvolanie
[zhromaždenia]“. Označuje zhromaždenia ľudu, zvyčajne náboženskej povahy. Tento výraz sa
v gréckom preklade Starého zákona často používa na označenie zhromaždenia vyvoleného
ľudu pred Bohom, najmä zhromaždenia na Sinaji, kde Izrael dostal zákon a kde ho Boh
ustanovil za svoj svätý ľud. 
Keď sa teda prvé spoločenstvo tých, čo verili v Krista, nazvalo „Cirkev“ (ekklesia), uznalo, že je
dedičom tohto zhromaždenia. V Cirkvi Boh „zvoláva“ svoj ľud zo všetkých končín zeme. 
Výraz Kyriake, od ktorého je odvodené nemecké Kirche, anglické Church i slovenské Cirkev,
značí „tá, ktorá patrí Pánovi“.
„Cirkev“ je ľud, ktorý Boh zhromažďuje po celom svete. Jestvuje v miestnych spoločenstvách
a uskutočňuje sa ako liturgické, najmä eucharistické zhromaždenie. Žije z Kristovho slova a
tela, a tak sa aj sama stáva Kristovým telom.
Začiatok a vzrast [Cirkvi] naznačujú krv a voda, ktoré vyšli z otvoreného boku ukrižovaného
Ježiša. Lebo z boku Krista zosnulého na kríži sa zrodilo obdivuhodné tajomstvo [sviatosť] celej

Cirkvi. Ako bola Eva utvorená z boku spiaceho
Adama, tak sa Cirkev zrodila z prebodnutého
srdca Ježiša Krista zosnulého na kríži. 
Aby Cirkev mohla plniť svoje poslanie, Duch
Svätý ju vystrojuje a riadi rôznymi
hierarchickými a charizmatickými darmi.
Cirkev bude zavŕšená až v nebeskej sláve pri
Kristovom slávnom príchode. Zavŕšenie Cirkvi
a jej prostredníctvom i sveta v sláve sa
neuskutoční bez veľkých skúšok.

(KKC 751, 752, 766, 768, 769)

(spracoval Marcel Stanko)
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Tour de Hungary
Deň „ŠTVRTÝ“

Za presbytériom sa baziliky rozširuje. V

strede baziliky je na strope freska, ktorá
nám predstavuje nanebovzatie Panny
Márie. Okolo nej sú na pomocných stĺpoch
maľby štyroch evanjelistov. Pod nimi na
pravej strane je kazateľnica. V okenných
vitrážach je svätý kráľ Štefan a na druhej
strane svätá Alžbeta uhorská. Oproti oltáru,
hore na chóre je nádherný orgán. Pod ním
je východ z baziliky. Ešte zápis do pamätnej
knihy a vychádzame von. Prichádzame k
vonkajšiemu oltáru, kde si pod mozaikou
jezuitského pátra Rupnika robíme spoločné

foto. Hore schodmi oproti bazilike sa
presúvame ku krížovej ceste. Hore
chodníkom s vysypaným štrkom
prechádzame postupne štrnástimi
zastaveniami. Zastavenia sú z kameňa.
Vyzerajú ako obdĺžnikový kváder, ktorý má
vpredu kovové čierne okenice a na vrchu
polkruhovú strechu s malým kovovým
krížom na vrchole. Teraz sú okenice
otvorené a vo vnútri sú reliéfom znázornené
jednotlivé zastavenia.  Na konci krížovej
cesty je  kaplnka sedembolestnej Panny
Márie. Hore machom zarastenými  schodmi
prichádzame ku mrežiam, ktoré nás delia od
vstupu do kaplnky. Kaplnka je postavená z
kameňa. Vo vnútri sú lavice úplne
zapadnuté prachom. Socha Panny Márie s

1. čítanie: 2 Kr 4, 8-12a. 14-16a
Ž: 89, 2-3. 16-17. 18-19
Refrén: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať
budem naveky.
2. čítanie: Rim 6, 3-4. 8-11
Evanjelium: Mt 10, 37-42

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Pri čítaní tohto evanjelia hneď prvou reakciou býva odpor k Ježišovým slovám. Neváži si
rodičov? Ale sledujme pozornejšie. Celá desiata kapitola bola veľkou Ježišovou rečou o
hlásaní evanjelia. V druhej časti sa venoval neprijatiu, dokonca prenasledovaniu hlásateľov.
Bohužiaľ i uprostred rodín sa stávalo a dodnes sa stáva, že vlastná rodina podmieňuje lásku
odmietnutím kresťanstva. Komu dať v takejto chvíli prednosť? Ide o obrovskú bolesť a
vnútorný spor. Napriek tomu je dôležité nezradiť Krista. Odsúdenie blízkymi však nedáva
právo kresťanovi, aby rovnako odsúdil vlastnú rodinu. Kto miluje Boha, nemôže nemilovať
človeka. Je asi zrejmé, že za prejav lásky k spolubratom možno získať pochvalu či odmenu.
Ježiš ale sľubuje odmenu za sebamenší skutok lásky i smerom k tým, ktorí nás odmietajú.

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára
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...pretože verím, že katolícka viera
je pravdivá.

Nasledujúce zdôvodnenia sú slová Petra

Johna Kreefta, katolíckeho kňaza, filozofa,
spisovateľa a profesora filozofie z New
Yorku. Bol pôvodne kalvín, konvertoval na
katolícku vieru počas štúdií na vysokej
škole. Zlomový okamih jeho konverzie
nastal, keď ho kalvínsky profesor požiadal o
preskúmanie tvrdení Katolíckej cirkvi, že je
jedinou Cirkvou, ktorá siaha až k ranným
cirkvám.
„Som katolík, pretože verím, že katolícka
viera je pravdivá.“ To, že človek verí, že je
niečo pravdivé, považujem za prvý
opravdivý dôvod, aby niečomu veril.
Nesúhlasíte so mnou? Skúsme taký malý

myšlienkový experiment. Vráťte sa do čias,
keď ste mali asi tri roky a ako ste sa cítili na
Štedrý deň? Pravdepodobne ste verili, že
darčeky nosí Ježiško, a vďaka tejto viere ste
boli morálne lepšími deťmi, alebo ste sa tak
aspoň snažili správať. Vďaka viere ste boli
šťastnejší. Teraz už v to, že Ježiško nosí
darčeky neveríte. Prečo nie? Z jediného
dôvodu, pretože ste úprimní a tak nechcete
veriť tomu, čo nie je pravdivé, aj keď táto
viera dávala iné prospešné a dôležité veci –
ako sú dobro a šťastie. Preto apelujem vo
viere stále na vašu úprimnosť.  Ak si katolík,
máš úprimne veriť, že katolícka viera je
pravdivá. Ak si katolík z nejakého iného
dôvodu než toho, alebo sa jednoducho
nezaujímaš, či je katolícka viera pravdivá,
potom, prosím ťa prehodnoť svoje motívy,
úprimnosť aj svoje náboženstvo.
Tomáš Akvinský hovorí, že zostávať v Cirkvi
napriek presvedčeniu, že je falošná, je
smrteľný hriech, hriech pokrytectva, hriech
proti absolútnej úprimnosti. Ja verím, že
katolícka viera je viera v pravdu, že Boh je
jediný, všemohúci a Stvoriteľ sveta.

Zdroj: KREEFT, Peter. 40 dôvodov, prečo som katolík
(spracovala Jana Dzurovčinová)

som katolík...

mŕtvym Ježišom na rukách už dávno
potrebovala rekonštrukciu. Vzadu je
prázdny kríž a vedľa neho voľne položené
Ježišovo ukrižované telo. Z vlhkých stien už
skoro všade opadala  omietka. Verím, že aj
toto miesto, tak ako celý areál sa bude v
blízkej budúcnosti rekonštruovať. Teraz
nastal čas, kedy sa ideme pozrieť k
pútnickým jaskyniam. Hore strmým
vyšmýkaným chodníkom pomedzi korene
starých stromov prichádzame k miestu kde
sú priamo v skale vytesané pustovne.
Zaujímavé. Tu pri sekaní musel byť každý

pustovník obdarený Duchom Svätým.
Predstavte si, že by ste zle zasekli sekáčom a
už by bol poškodený oltár, kríž, bohostánok,
... alebo by ste museli začať všetko odznova.
Týmto malým kamenným kaplnkám, ich
tvorcom a obyvateľom venujeme tichú
osobnú a po nej spoločnú modlitbu pod
vedením o. Marcela, ktorý to zakončil
spevom „Salve Regina“. K nemu sa pripojil
o. Marek a Zuzka. My sa na chvíľu stávame
nemými svedkami. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)
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APOŠTOLI PETER A

PAVOL

V tomto júnovom čase, čase kňazských

vysviacok, nám média nám poskytli
informáciu aj fotografický záber vzácneho
stretnutia dvoch prestarlých bratov, ktorí
prijali kňazskú vysviacku ojedinelé v jeden
deň. Jedná sa o emeritného pápeža
Benedikta XVI. a jeho rodného brata
Georga, ktorému sa výrazne zhoršil
zdravotný stav a chceli sa ešte stretnúť
doma, na nemeckej pôde, pri hrobke
nebohých rodičoch a sestry. Boli si celý život
oporou, vzájomne sa podporovali a milovali
ako bratia. Je to krásne svedectvo
kresťanského životného štýlu. Ježiša Krista
dali vo svojom živote na prvé miesto a
Benedikt XVI. je autorom aj vzácnej knihy o
apoštoloch a prvých učeníkov Ježiša Krista.
V tejto knihe je priestor venovaný aj dvom
veľkým apoštolom PETROVI a PAVLOVI.

Keď evanjelista Ján rozpráva o prvom
stretnutí Ježiša so Šimonom, Ondrejovým
bratom, zaznamenáva jedinečnú
skutočnosť: Ježiš „sa naňho zahľadel a
povedal: Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa
volať Kéfas (čo v preklade znamená Peter).“
Toto meno bolo preložené do gréčtiny ako
Petros a do latinčiny ako Petrus. Ježiš nemal
vo zvyku meniť mená svojich učeníkov, táto
skutočnosť nadobúda osobitný význam, ak
uvážime, že v Starom zákone zmena mena
predchádzala vo všeobecnosti zverenie
poslania. Ježiš predniesol slávnostné
vyhlásenie, ktorým raz a navždy vymedzil
Petrovu rolu v Cirkvi: „A ja ti hovorím: Ty si
Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev.
Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva:
čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a
čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v
nebi.“ Táto metafora jasne naznačuje, že
Peter bude skalným základom, na ktorom
spočinie stavba Cirkvi a spomedzi apoštolov
bude potom prvým svedkom zjavenia
Vzkrieseného. Petrovou zodpovednosťou je
zabezpečiť tak spoločenstvo s Kristom
Kristovou láskou.
Pavol z Tarzu je dôležitou postavou
osobností prvotnej Cirkvi. Povolal ho sám
Pán, Zmŕtvychvstalý, aby aj on bol pravým
apoštolom. Pavol bol Žid z diaspóry, z
mesta Tarzus a jeho pôvodne meno bolo
Šavol – v hebrejčine Saul. Pomerne zavčasu
odišiel do Jeruzalema, aby dôkladne
študoval mojžišovský Zákon pri nohách
veľkého rabína Gamaliela. Vyučil sa
ťažkému remeslu, výrobe stanov, ktoré mu
neskôr umožňovalo postarať sa osobne o
vlastnú obživu bez toho, aby zaťažoval
cirkvi. Rozhodujúcim preňho bolo spoznať
spoločenstvo tých, ktorí sa vyhlasovali za
Ježišových učeníkov, dozvedel sa o novej
viere – o novej „ceste“, ktorá sa
nesústreďovala natoľko na Boží zákon, ako
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Požehnanie pre
mladých ľudí

Milosrdný Bože,

požehnaj mladých ľudí, čo študujú.
Prichádzajú so svojimi starosťami,
obavami a zraneniami, ktoré zažili.
Ich deň neraz začína slovami:
„Pohni si, inak prídeš neskoro!“
„Musíš ráno vždy robiť taký neporiadok?“
A potom prežívajú svoje problémy v škole.
Učitelia a vychovávatelia potom často
Znášajú následky toho, že sa mladí
doma necítia v bezpečí,
že sa nevedia vyrovnať so svojimi
sklamaniami a vnútorným nepokojom.

Požehnaj mladých ľudí
a naplň ich tým, čo potrebujú.
Daj im lásku, porozumenie, istotu, pravdu,
vnútorný pokoj, radosť zo života a vieru v
budúcnosť,
aby boli otvorení pre život a pre druhých
ľudí.
Daj im vzájomné porozumenie,
utešuj ich, keď sa cítia zranení a opustení.
Posilni ich, keď sa cítia slabí a menejcenní.
Daj, aby si uvedomili,
že v tvojich očiach sú plnohodnotní,
pretože každého z nich prijímaš a miluješ.
Prebuď v nich svojím požehnaním dobro,
ktoré si do nich vložil.
Daruj im vnútornú vytrvalosť a schopnosť
stáť si za svojím a nájsť si vlastné miesto v
živote.

Požehnaj všetkých ľudí,
čo vyučujú a vychovávajú,
a daj, aby na mladých ľudí hľadeli
ako na požehnaných ľudí.
Nech sa pre nich sami stanú požehnaním,
aby tak podporili dobro v nich.
Amen.

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

Modlitby

skôr na osobu Ježiša, ukrižovaného a
zmŕtvychvstalého, s ktorým bolo spojené
odpustenie hriechov. Toto posolstvo bolo
pre Pavla ako horlivého Žida neprijateľné,
ba pohoršujúce. Cítil povinnosť
prenasledovať Kristových nasledovníkov aj
mimo Jeruzalema a práve na ceste do
Damasku „sa ho zmocnil Kristus Ježiš“, zažil
obrátenie a po osvietení sa stal apoštolom
pre „všetkých ... všetkým“. V jeho apoštoláte
nechýbali ťažkosti, ktorým čelil s odvahou a

najvyššie svedectvo krvi vydal za cisára
Neróna v Ríme.
Cirkev bola postavená na základoch
apoštolov ako spoločenstvo viery, nádeje a
lásky. Prostredníctvom apoštolov
vystupujeme k samotnému Ježišovi.

Zdroj: Benedikt XVI. : APOŠTOLI a prví učeníci Ježiša
Krista                                                                                          

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 
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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.

Svätý Otec František vložil do
Loretánskych litánií tri nové invokácie

Vatikán 20. júna (RV) Z rozhodnutia

Svätého Otca Františka budú do
Loretánskych litánií pridané tri nové
invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude
ako „Matka milosrdenstva“, „Matka nádeje“
a „Útecha migrantov“.
Prefekt Kongregácie pre Boží kult a
disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah v
liste predsedom biskupských konferencií s
dátumom liturgickej spomienky
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 20.
júna píše:
„Cirkev putujúca smerom k nebeskému
Svätému Jeruzalemu, aby sa tešila z
neodlučiteľného spojenia s Kristom, jej
ženíchom a spasiteľom, kráča po cestách

dejín zverujúc sa Tej, ktorá uverila Pánovmu
slovu. Z evanjelia vieme, že Ježišovi učeníci
sa naučili už od úsvitu chváliť «požehnanú
medzi ženami» a rátať s jej materským
príhovorom.
Nespočetné sú tituly a invokácie, ktoré
kresťanská zbožnosť v priebehu storočí
venovala Panne Márii, privilegovanej a
bezpečnej ceste k stretnutiu s Kristom. Aj v
prítomnom čase, poznačenom dôvodmi k
neistote a zmätku, je u Božieho ľudu
osobitne cítiť zbožné utiekanie sa k nej, plné
lásky a dôvery.
Pápež František ako interpret tohto cítenia
po prijatí vyjadrených túžob ustanovil, aby
sa do formulára litánií Panny Márie
nazývaných Loretánske, vložili invokácie
„Matka milosrdenstva“ (Mater
misericordiae), „Matka nádeje“ (Mater spei)
a „Útecha migrantov“ (Solacium
migrantium).
Prvá invokácia bude zaradená po oslovení
„Matka Cirkvi“, druhá po „Matka Božej
milosti“ a tretia po „Útočisko hriešnikov“.“
Zdroj: www.tkkbs.sk  

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

OOhLáŠkyhLáŠky

Lukáš VARDŽIK, syn Antona a Moniky rod. Michalovej, bývajúci vo Vranove nad Topľou, a
Mgr. Michaela SPUSTOVÁ, dcéra Martina a Jany rod. Srnkovej, bývajúca v Čemernom,
ohlasujú sa 3. krát.
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VV čASEčASE ODOD 29.06.2020 29.06.2020 DODO 05.07.202005.07.2020
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 5.7. - 11.7. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Ľubica Chomjaková.
Detský denný tábor: V tomto roku ponúkame v rámci farnosti denný tábor v termíne 27. 7.
až 31.7. Prihlášky s informáciami sú v sakristii.
2%: Ešte stále môžete venovať 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je k
dispozícii na stiahnutie z našej webovej stránky.
Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa zoznamu z marca. Prípadné zmeny
nahláste do štvrtka v sakristii.
Úplné odpustky: Veriaci, ktorý na slávnosť sv. Petra a Pavla zbožne používa nábožné
predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik...) požehnané pápežom alebo biskupom, môže za
zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery.
Veriaci, ktorý od poludnia 28.6. do polnoci 29.6. navštívi katedrálny chrám alebo baziliku
„minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím, môže za obvyklých podmienok získať
úplné odpustky.
Oznam cykloklubu FPM: Počas tohtoročnej cyklopúte od 5. do 10. júla ostaneme doma, na
východe, na našom Zemplíne. Navštívime niekoľko drevených kostolíkov, Domček Anky
Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom a kňazský seminár v Košiciach. Túto cyklopúť obetujeme za
našu farnosť, za čistotu našej mládeže a za nové kňazské a rehoľné povolania. Samozrejme,
že pripojíme k ním aj vaše úmysly, ktoré nám vložíte do označenej zásuvky-šuflíka novej
skrine pri hlavnom východe z kostola. Zároveň vás prosíme aj o podporu modlitbou.
Ďakujeme vám aj za vaše milodary. Boh vás žehnaj!
Platné protiepidemické opatrenia: Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky č. OLP/5091/2020 zo dňa 19. júna 2020, sa povinnosť nosenia rúšok
nevzťahuje na zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú
od seba alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre (prípadne na zamestnanca, ktorý
sa nachádza na pracovisku sám). Z toho možno vyvodiť, že povinnosť mať na tvári rúško sa pri
slávení svätej omše nevzťahuje na kňaza, pokiaľ je od iných osôb vzdialený aspoň dva metre.
Samozrejme, je potrebné si rúško nasadiť minimálne počas rozdávania svätého prijímania,
lebo vtedy kňaz prichádza do bezprostredného kontaktu s veriacimi. Pre veriacich
zúčastňujúcich sa na bohoslužbe povinnosť nosiť rúško naďalej platí.
Rozpis lektorov:
Sv. Petra a Pavla, apoštolov: 16.00 hod. – rod. Baniková, rod. hrubovská; 18.30 hod. – rod.
Bačiková;
Sv. Cyrila a Metoda: 08.00 hod. – rod. Baranská; 10.00 hod. – p. Onderková, p. Lengvarská.
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LITURgICkÝLITURgICkÝ PROgRAMPROgRAM ODOD 29.06.2020 29.06.2020 DODO 05.07.202005.07.2020

„Ak nepriznávaš svoju chybu, robíš ďalšiu.“ (čínske príslovie)

PPONDELOkONDELOk 29.06.202029.06.2020
Sv. Petra a Pavla, apoštolov
(slávnosť) – prikázaný sviatok 

Sv. omša: 1600 ZBP Hana (20 rokov)  

Sv. omša: 1830 ZBP Mikuláš a Helena 
(60. výročie sobáša) 

UU TOROkTOROk 30.06.202030.06.2020
Prvých svätých mučeníkov v Ríme
(ľubovoľná spomienka)

Sv. omša: 700 + Ing.arch. Milan Kalinovský 

SS TREDATREDA 01.07.202001.07.2020 Spoveď: 1700

Sv. omša: 1830 + Ján Tóth (5. výročie) 

ŠŠ TVRTOkTVRTOk 02.07.202002.07.2020
Návšteva Panny Márie (sviatok)
Prvý štvrtok v mesiaci – deň
modlitieb za duchovné povolania

Spoveď: 1700 + poklona Oltárnej sviatosti     

Sv. omša: 1830 + František Soták (1. výročie)     

PP IATOkIATOk 03.07.202003.07.2020
Sv. Tomáša, apoštola (sviatok)
Prvý piatok v mesiaci

Spoveď: 1700

Sv. omša: 1830 za ctiteľov BSJ a členov 
Ružencového bratstva 

SS OBOTAOBOTA 04.07.202004.07.2020
Prvá sobota v mesiaci

Sobášna sv. omša z nasledujúcej
slávnosti

Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 na odčinenie urážok NSPM  

Sv. omša: 1500 sobášna sv. omša 
(Vardžik – Spustová)       

NN EDEĽAEDEĽA 05.07.202005.07.2020
SV. CYRILA A METODA,
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV
(SLÁVNOSŤ)

Sv. omša: 800 ZBP Vladimír (60 rokov)        

Sv. omša: 1000 za farnosť  

Sv. ruženec: 1430 + výmena tajomstiev


